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UVOD 

Opredelitev problema. Magistrsko delo temelji na teoretičnih izhodiščih managementa 

prireditev (angl. event management) in skozi študijo primera opisuje ter analizira glasbeno-

koncertno dejavnost. 

Zaradi številnih razlogov so se skozi celotno človekovo zgodovino v vseh kulturah sveta 

ljudje zbirali, da bi proslavili pomembne življenjske mejnike. Sprva so bili to rituali, 

pozneje pa so dogodki postali osrednji združevalni del človeške družbe. Čeprav so dogodki 

že tisočletja integralni del človekovega življenja, so se šele pred nekaj desetletji razvili 

tako, da so postali posel. Eden izmed razlogov, ki je iz navadnih dogodkov ustvaril 

industrijo zabave, je ta, da so iz okvirjev individualne oz. lokalne iniciative ti postali 

organizacijsko in operativno načrtovani ter vodeni s strani podjetnikov in profesionalcev. 

Imenujemo jih managerji dogodkov, ki ustvarjajo načrtovane dogodke (angl. Planned 

events), ki so organizirani z določenim namenom. Hkrati so dogodki postali preveč 

pomembni in kompleksni, da bi se jih preprosto prepustilo »v roke« amaterskemu 

managementu, ki ne temelji na poznavanju sodobnih managerskih veščin. Hkrati s prakso 

se je okoli leta 1980 kot del ekonomske teorije pojavila tudi teorija managementa 

dogodkov, katere vodilni avtor je Donald Getz. Gre za raziskovalno področje, ki se 

osredotoča na zbiranje in postavljanje teoretsko-praktičnih veščin, ki pomagajo 

managerjem dogodkov pri načrtovanju in organizaciji njihovih dejavnosti. Največkrat je 

management dogodkov podpora rastoči turistični panogi ali prireditvam v lokalnem okolju.  

V nalogi bom razložil nekaj temeljnih dejstev, ki so ključna za management glasbeno-

koncertne dejavnosti.V prvem poglavju magistrskega dela najprej predstavim teoretična 

izhodišča managementa dogodkov s poudarkom na glasbenih dogodkih. Glede na 

tipologijo prireditev se uvršča management dogodkov na pomembno mesto pri glasbenih 

prireditvah. Te so zelo širokega spektra. V nadaljevanju v magistrskem delu obdelam eno 

najpomembnejših področij udejstvovanja v glasbeni dejavnosti – javno nastopanje ali 

koncertiranje. Management koncertnih dogodkov je z ekonomskega stališča artista najbolj 

pomemben del glasbenega posla. Poznavanje zakonitosti koncertne dejavnosti in istočasna 

povezava s teoretskimi izhodišči managementa dogodkov lahko izdatno pomagata artistu 

pri oblikovanju in vzdrževanju kariere na dolgi rok. Osredotočim na tisti del glasbenih 

dogodkov iz glasbenega posla, v katerem manager dogodkov kot podjetni posameznik 

investira lastna finančna sredstva in prevzema poslovno tveganje, in to vse z namenom, da 

na trgu verificira svojo vizijo oz. da superzvezdnik s svojo popularnostjo lahko realizira 

temeljni ekonomski motiv – to je ustvarjanje dobička. Vsa ostala načela, na katerih temelji 

management dogodkov, kot so družbena korist, kulturno-estetski užitki, vključenost okolja 

itd., so v tem magistrskem delu drugotnega pomena. Opišem tudi fenomen t. i. 

superzvezdnikov (angl. Stardom). »Do fenomena superzvezdnika pride, ko relativno 

majhno število ljudi s svojim delom dosega nadpovprečno visoke zaslužke in s tem 

dominirajo v dejavnostih, v katerih so udeleženi.« (Rosen, 1981, str. 845). 
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Opisana je glasbena koncertna aktivnost, v kateri so soudeleženi t. i. artisti superzvezdniki, 

kjer v polnem izrazu pridejo do veljave zakoni trga oz. ponudbe in povpraševanja.  

Namen magistrskega dela. Namen magistrskega dela je s pomočjo relevantnih teorij 

ugotoviti, kako poteka management glasbenega koncerta v Sloveniji, in priti do rešitev, ki 

lahko koristijo bodočemu podjetniku, ki se ukvarja z managementom dogodkov. 

Cilji magistrskega dela. Prvi cilj magistrskega dela je preučiti relevantno literaturo iz 

teorije managementa dogodkov ter ugotoviti, kako jo uporabiti na konkretnem glasbenem 

dogodku.  

Drugi cilj magistrskega dela je opisati konkretne fenomene koncertnega posla. Predstavim 

poslovno okolje in z izsledki iz le-tega prispevam k teoriji ter podam osnovo za 

organizacijo podobnih dogodkov v prihodnje. 

Predpostavke magistrskega dela. V magistrskem delu se ukvarjam z raziskovalnim 

vprašanjem: 

V kolikšni meri je teoretični okvir event managementa uporaben za boljše organiziranje 

glasbenega koncerta v Sloveniji? 

Raziskovalni interes sem usmeril k analizi naslednjih poslovnih in izvedbenih načel ter 

vodil: 

Ali so pri managementu glasbenega koncerta ravno tako kot pri vsakem drugem 

managementu najpomembnejši faktorji načrtovanje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje. 

Ali so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na uspešno izvedbo glasbenega koncerta 

prava ideja, izbira primernega prizorišča, zagotovitev denarnih sredstev in načrtovanje 

časa, marketinških aktivnosti ter tehnične izvedbe. 

Ali sta najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na formiranje cene vstopnice glasbenega 

koncerta strošek izvajalca in kapaciteta prizorišča. 

Ali mora imeti koncertni manager na slovenski glasbeni sceni več podjetniških kot 

managerskih lastnosti, da se obdrži. 

Omejitve magistrskega dela. Med pisanjem magistrskega dela oblikujem okvir, znotraj 

katerega izvedem raziskavo in odgovorim na raziskovalna vprašanja. To je prva raziskava 

v slovenskem prostoru, ki postavlja tovrstni raziskovalni okvir. Čeprav na eni strani to 

predstavlja določen izziv, mora biti po drugi strani raziskava opravljena v času, v katerem 

ni pričakovati, da je možno zajeti vso obstoječo literaturo event managementa in upoštevati 
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vseh udeležencev glasbenega posla. Znotraj poteka je prišlo do številnih novih spoznanj in 

sprememb, ki jih dodatno vključim. Druge omejitve magistrskega dela izhajajo iz 

značilnosti slovenskega prostora, kjer je relativno majhno število glasbeno-koncertnih 

dogodkov superzvezdnikov, koncertnih agencij z dolgoletno tradicijo in podjetnikov, ki se 

tega lotevajo. Kljub problemom, s katerimi se srečujem pri raziskovanju, menim, da je v 

magistrskem delu fenomen managementa glasbenih dogodkov relevantno dobro obdelan.  

Metodologija magistrskega dela. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in 

praktičnega dela v vsebinsko zaokroženih poglavjih. V teoretičnem delu uporabim 

naslednje metode deskriptivnega pristopa: 

 metodo deskripcije (opisovanje znanih dejstev iz tuje in domače ekonomske teorije); 

 komparativna metoda (primerjanje relevantnih dejstev); 

 metoda kompilacije (povzemanje teoretičnih izhodišč in misli ekonomskih teoretikov s 

področja event managementa). 

V empiričnem delu magistrskega dela izhajam iz temeljnih teoretičnih konceptov in 

raziskovalnih vprašanj, s pomočjo katerih oblikujem teze raziskave, ki je študija primera. 

Skozi analizo študije primera lahko odkrijemo in identificiramo nekaj splošnih ugotovitev, 

ki se jih da uporabiti na podobnih primerih. Yin (1994) tudi priporoča raziskovalcu, da 

poskusi generalizirati iz eksperimentalnih rezultatov teorije. Čeprav namen tega dela ni 

poudarjati generalizacijo, lahko prispevam nekaj splošnih ugotovitev v teorijo 

managementa dogodkov. 

Uporabljen je polstrukturiran intervju z osebami – managerji koncertnih dogodkov v 

Sloveniji, ki so opisani v študiji primera. Izbira polstrukturiranega intervjuja omogoča 

fleksibilnost pri postavljanju dodatnih vprašanj znotraj pripravljenega ogrodja vprašanj. 

Gre za induktiven, konstruktivističen in interpretativen raziskovalni pristop (Simons, 2009) 

s poudarki na pogledu skozi oči proučevane osebe, opisu in upoštevanju konteksta ter 

poudarjanju procesa in ne le končnih rezultatov. Posameznik, ki je vključen v raziskavo, je 

tisti, ki konstruira realnost. Magistrsko delo se osredotoča na proučevanje postopkov, ki 

peljejo do končnega rezultata (Vogrinc, 2008). Dodatne podatke iz sekundarnih virov 

pridobim tudi z analizo dokumentov, medijskih zapisov, pričevanj ipd. 

Struktura dela in poglavja. Magistrsko delo je sestavljeno iz treh poglavij, ki so dodatno 

razdelana v podpoglavjih. Pri izdelavi magistrskega dela uporabim teoretična znanja, 

pridobljena v okviru podiplomskega študija, in tudi znanje, pridobljeno v praksi, kjer imam 

tridesetletne izkušnje pri organizaciji glasbenih prireditev kot podjetnik in manager 

dogodkov.  

V uvodnem poglavju predstavim obravnavano problematiko in opredelim načrt raziskave. 

V prvem poglavju je na osnovi pregleda relevantne literature poglobljena predstavitev 
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managementa dogodkov, koncertnega posla, teorije vstopnic, superzvezdniške teorije in 

definicij temeljnih pojmov ter kategorij. Opredelim operativne in strateške načine, cilje in 

tehnike managementa dogodkov. Natančno pojasnim koncertni posel – področje 

organiziranja glasbenih koncertov, še posebej formiranje cen vstopnic in odnose med 

udeleženci koncertnega posla. Predstavljena so tudi izhodišča teorije superzvezdništva. 

Sledi opis poslovnega okolja za koncertni posel. Ta del je bistven za jasno razumevanje 

osnovnih konceptov in obravnavane tematike.  

V drugem poglavju sta podrobno opisana raziskovalna metoda in načrt, ki je zasnovan v 

obliki kvalitativnega raziskovalnega cikla – v obliki študije primera organizacije 

glasbenega koncerta. Opisani so intervjuvanci in odgovori na raziskovalna vprašanja. V 

tretjem poglavju je analitična primerjava temeljnih teoretičnih konceptov in praktičnega 

primera z izsledki, ki jih ustrezno komentiram. Predlagam ustrezne rešitve, ki vsebujejo: 

 primerjavo podobnosti in razlik med teorijo event managementa, katere koraki so 

načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor, ter dejanskimi koraki pri izvedbi 

glasbeno-koncertnega dogodka; 

 analizo pristopov in odločitev glasbenega managerja v zvezi s časom, financiranjem, 

tehniko in človeškimi viri; 

 analizo stroškov izvajalca in cene vstopnic; 

 predstavitev najboljšega praktičnega orodja pri organizaciji podobnih prireditev. 

Zaključni del je razprava, v kateri povzamem misli in odgovore spraševancev ter ugotovim 

veljavnost postavljenih hipotez.  

1 TEORETIČNI DEL 

Teoretični del je povzet po obstoječi relevantni svetovni literaturi s področja event 

managementa, in sicer z namenom, da v magistrskem delu čim bolj izčrpno predstavim 

mlado raziskovalno področje, njegove značilnosti, udeležence in najboljše prakse.  

1.1 Event – dogodek ali prireditev 

Latinska beseda »eventus« opisuje velike, nevsakdanje dogodke. Event je nekaj, kar se 

razlikuje od navadnega dneva v življenju (Goldblatt, 2005). Današnja, vse bolj priljubljena 

raba te besede v pogovornem jeziku zajema širok spekter človekovih aktivnosti. 

Uporabljamo jo za opisovanje osebnih dogodkov, majhnih poslovnih dogodkov, druženj, 

srečanj, športa, predstav, vse do velikih prireditev, kot je Svetovno nogometno prvenstvo. 

Neposredni slovenski prevod angleške besede »event« je »dogodek«. Pogosto je v rabi tudi 

beseda » prireditev«, še posebej v uradniškem jeziku in zakonodaji (Zakon o javnih shodih 

in javnih prireditvah). Ker je tovrstna terminologija v slovenščini v fazi nastajanja, se v 

okviru magistrskega dela ukvarjam tudi s tem, kako uvesti dosledno rabo izrazov, 



5 

uveljaviti terminologijo v strokovnem besedilu in predlagano izrazje povezati ali uskladiti 

z rabo v pogovornem jeziku ter v jeziku izbranih in upoštevanih družboslovnih ali 

humanističnih ved. 

Vabljivost angleške besede »event« je pogosto opisana z dejstvom, da se v njej združujeta 

dva slovenska izraza – dogodek in prireditev. Morda je takšna večpomenskost prednost, ko 

gre za analitično uporabo izrazov, ker je mogoče pokazati, da je slovenska dvojnost 

uporabnejša za natančno analizo in teoretski dispozitiv. Raba treh izhodiščnih besed 

(event, dogodek in prireditev) se razlikuje glede na to, ali te izraze uporabljajo ljudje, ki so 

potrošniki, obiskovalci prireditev in uporabniki medijev ali ljudje, ki pripravljajo prireditve 

oz. medijske programe. Rabe enakih izrazov v izjavah teh dveh skupin se nujno razlikujejo 

od moje rabe v diskurzu, ki skuša njihova rabe ne samo razumeti, temveč tudi razložiti 

učinke teh rab. 

Dogodek kot nekaj, kar je hkrati nasprotje prireditve in prekritje (sovpadanje) s 

prireditvijo, najprej umestim v dogajanje, ki je lahko značilno za posameznika ali skupine 

oseb. Sodobna, trenutno modna različica dogajanja v življenju so »selfiji« – nekdo 

posname sebe, da bi s pomočjo medija v nekem trenutku oznanil neznanemu številu 

odsotnih oseb, kaj se mu pravkar dogaja. Morda so to popolnoma vsakdanji dogodki in 

bodo tudi za osebo, ki jih dokumentira, postali šele čez čas dogodki, in to prav zato, ker bo 

lahko obujal spomine ob ohranjenem zapisu v mediju. Torej bo ta zapis spremenil status, 

podelil težo neki situaciji, morda celo v večji meri kot odločitev v trenutku, ko je »selfie« 

nastal. »Selfiji« so torej zapisi o tistih dogodkih v vsakdanjiku, o katerih želimo z zapisom 

seznaniti, opozoriti ali celo pritegniti odsotne osebe, ki so nam lahko tako popolnoma blizu 

(sorodniki, prijatelji, sodelavci) kot tudi popolnoma neznane oz. znane zgolj po tem, da so 

v naši družabni mreži znotraj mreže vseh družabnih mrež (oboževalci, zainteresirani, 

naključni spremljevalci). »Selfies« pomenijo torej nov način izbiranja in razločevanja stanj 

in situacij: za tistega, ki objavlja »selfies«, so dogodki tisti trenutki, ki jih dokumentira.  

Fotografija, narejena ob birmi ali poroki ali na božičnem slavju, je drugačna slika kot 

večina »selfijev« – že zaradi fotografa, drugega, ki je sliko naredil, in nato zaradi mesta 

hranjenja – prostorsko na steni ob božjem kotu, v spalnici, na zasebnem ali celo intimnem 

mestu v stanovanju in v spominu (kdaj, kje in komu smo ob njej pripravljeni 

pripovedovati). Fotografija ni spodrinila ali nadomestila darila, temveč je bila njegovo 

dopolnilo – kot spominska opora. Zagotovo je pred iznajdbo fotografije obstajalo nekaj, 

kar je imelo enako spominsko funkcijo, čeprav je bilo iz drugačnega materiala in je lahko 

evociralo zgolj notranjo, idealno spominsko podobo.  

To razmerje med tovrstnimi prireditvami in mediji – nosilci spomina, se spremeni, ko 

medij nima več te spominske funkcije, temveč okrepi situacijo in jo dopolni s svojo 

ponudbo. Klasičen primer je zagotovo oddaja Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. 

Omenjena radijska oddaja pomeni oblikovanje popolnoma nove skupnosti in predvsem 
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reprezentacijo pred neznanimi in naključnimi poslušalci. Predvajana največkrat ob 

nedeljskem kosilu je imela že leta 1964 kar dva dela, enega pred poldnem (od 9. do 10. 

ure) in drugega takoj po 12. uri. Na sporedu je bila tudi ob četrtkih in sobotah. Obdržala se 

je dolgo, nedolgo nazaj je bila ukinjena (Mrak, 2014). V primerjavi z oddajami, v kateri si 

poslušalec izbere skladbo, je tu pomembno, da obstaja drugi razlog za voščilo/pozdrav, 

čeprav so v ospredju tisti, ki voščijo. Zelo pogosto jih je bilo več, ki so hkrati voščili 

nekomu. Poslušalec, ki si izbere skladbo, je verjetno pomenil nekaj drugega v časih, ko ni 

imel vsakdo gramofona. Poslušalec, ki je imel napravo, ki združuje radio s kasetofonom, je 

bil drugačen poslušalec. Današnji poslušalec, ki je hkrati naročen na »streaming« storitev 

za poljubno skladbo, je znova nekaj popolnoma drugega, ko pošlje SMS ali pokliče z 

mobilnega telefona v avtu, ker si zaželi določeno skladbo. Danes je takšen poslušalec 

dragocen za radijsko postajo kot dokaz njene poslušanosti oz. njene priljubljenosti. Ali 

doživi tak poslušalec predvajanje čestitke kot dogodek? Pri oddaji Naši poslušalci 

čestitajo in pozdravljajo se zdi, da je bila oddaja kot prireditev, za mnoge pa hkrati 

dogodek. Prireditev je bila zlasti zaradi svoje plačljivosti: organizator oddaje se je moral 

domisliti značilnosti, ki so ji zagotavljale prepoznavnost in priljubljenost. Posamezna 

objava je imela težo in je bila dogodek zaradi serialnosti, rednosti oddaje in njenega mesta 

v radijskem programu, torej predvidljivosti. Management radijske postaje je napravil dober 

posel in zaslužil, ker je zagotovil doživljaj svojim odjemnikom.  

1.1.1 Kaj je prireditev 

Prireditev je opredeljena kot »javni dogodek, zlasti kulturni, športni, zabavni«, tudi kot 

dobrodelna prireditev, družabna prireditev in kulturna, pevska ali športna prireditev. 

Prireditev je torej edinstvena, vnaprej zamišljena, načrtovana, organizirana in skrbno 

izpeljana aktivnost, sestavljena iz niza posameznih dogodkov. Prireditve so v današnjem 

času – času moderne tehnologije – vse pomembnejše, saj čutimo večjo potrebo po 

medsebojnem druženju. Raziskave namreč kažejo (Getz, 1997), da človek z udeležbo na 

prireditvi zadovoljuje svoje fizične in socialne potrebe, vendar je težnja po zadovoljitvi 

socialnih potreb močnejša. Udeležba na prireditvi je za udeleženca tudi priložnost za umik 

iz vsakodnevne življenjske rutine. Prireditve zaradi pozitivnih ekonomskih učinkov 

postajajo vse pomembnejša gospodarska dejavnost.  

To je popolnoma nov ali dodaten kriterij glede na razlikovanja prekinitev vsakdanjika, ki 

jih je etnologija že sistematično opisala in razdelila na praznike oz. rituale, ki so povezani s 

koledarskim letnim krogom oz. življenjskim lokom. Na oboje je v naših krajih cerkev 

vezala veliko običajev in veliko posebnosti. Nekaj od tega se je ohranilo v govorni praksi, 

(npr. veliki prazniki, kot za velik praznik). A za obe vrsti prekinitev so značilne lastnosti, 

kot so pravila in predvidljivost, nekoliko drugače tudi ponavljanje. Udeležujemo se obeh 

vrst praznikov, sodelujemo v njihovi pripravi in izvedbi, z njimi so lahko celo povezana 

pričakovanja (npr. pisanka za veliko noč), a niso vsa in zmeraj dogodek oz. nekaj, česar se 

spominjamo zaradi njegove posebnosti ali kar enkratnosti. Ti prazniki so prekinjali 
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vsakdanjik, da bi ta vsakdanjik podkrepili in ohranili. Razlika je bila velika in za 

udeležence je pomenil prestop med stanji. Pri prireditvah, ki so povezane z letnim krogom 

ali življenjskim lokom, je nujna sestavina program – nujno bi bilo treba raziskati vse vrste 

poslov, ki so vezani nanje. Pri romanjih v romarske kraje posel cvete. Z velikimi 

cerkvenimi prazniki so bili nekoč povezani pomembni sejmi. A tudi za najbolj predvidljiv, 

torej uradni del programa so potrebovali marsikaj. Večina Bachovih skladb je nastala 

zaradi njegovih službenih obvez in potreb. Izvajali so jo glasbeniki. Potrebovali so 

arhitekte, slikarje in kiparje, ki so zgradili in opremili oltarje oz. sezidali cerkve. Pasijoni 

so povezani s procesijami, njihovo igranje pa ima zapleteno zgodovino izvajanja v cerkvi 

in na trgu pred njo. 

1.1.2 Kategorije in tipologije prireditev 

Dogodki so različni glede na velikost in kompleksnost – vse od majhnih do velikih, 

kompleksnih mednarodnih dogodkov. Pomembno je upoštevati, da imajo dogodki tako 

organizacijsko kompleksnost kot negotovost. Kompleksnost je v povezavi z velikostjo 

samega dogodka, negotovost pa z dvomi v zvezi s stroški, časovnico in tehničnimi 

zahtevami (Shone, 2004). Getz (1997) navaja, da so razvrstitve, ki so opisane v strokovni 

literaturi, velikokrat nepopolne in enostranske. Največkrat so razvrščene upoštevajoč 

ponudbo, s tem da se velikokrat zanemarja povpraševanje oz. vidik potencialnega 

obiskovalca. Dva najpomembnejša kriterija sta velikost in vsebina prireditve. 

1.1.2.1 Prireditve po velikosti 

Prireditve se po velikosti razlikujejo po različnih kazalcih. Najpogosteje kot merilo 

velikosti upoštevamo število obiskovalcev, odzivnost in pozornost medijev. Če pa merimo 

velikost prireditve z ekonomskimi kazalci, pa upoštevamo finančni rezultat. Glede na 

velikost poznamo manjše, večje in velike prireditve. Ker je Slovenija majhna država, je 

tudi potencial za velikost prireditev temu primeren. 

Manjše prireditve so lokalnega značaja. Največkrat privabijo lokalno prebivalstvo (do 

1.000 obiskovalcev), zato nimajo večjega vpliva na medije. Kot primer lahko navedem vse 

vaške in gasilske veselice, ki jih je v Sloveniji nekaj tisoč na leto in se jih udeležijo 

predvsem domačini, zabeležene pa so v lokalnih medijih. 

Večje prireditve (angl. major events) so tiste, ki privabijo večje število obiskovalcev – nad 

3.000 – in vzbudijo določen odmev v medijih. Mednje štejemo večje športne, kulturne in 

poslovne prireditve. Večja glasbena prireditev je npr. Festival Rock Otočec, kjer se zbere 

vsako leto med 3.000 do 5.000 obiskovalcev, večja športna pa je Zlata lisica.  

Velike prireditve (angl. mega events) so tiste, ki privabijo izjemno število obiskovalcev, 

imajo močan odziv v medijih in prinašajo dolgoročne rezultate (ekonomske, 

infrastrukturne, ekološke). Pri nas zaradi majhnosti trga ne premoremo tako velike 
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prireditve, kot sta npr. Oktoberfest ali karneval v Riu de Janeiru v Braziliji, imamo pa 

nekaj velikih turističnih prireditev, kot so Dnevi piva in cvetja Laško, glasbeno-kulturni 

Festival Lent, Planica ipd.  

1.1.2.2 Prireditve po vsebini 

Po vsebinskem kriteriju avtorji različno razvrščajo prireditve. Te so lahko javne ali 

zasebne. Javne so (Getz, 1997): 

 kulturne prireditve (verske, karnevali, parade);  

 umetnostne/zabavne (koncerti, predstave, razstave, nagrajevanje); 

 poslovne/komercialne (sejmi, poslovna srečanja); 

 izobraževalne/znanstvene (seminarji, kongresi, delavnice, predavanja); 

 politične, državne (državniški obiski, zborovanja); 

 rekreativne (športne igre, tekmovanja za zabavo); 

 športne (prireditve amaterskega in profesionalnega športa). 

Zasebne prireditve so (Getz, 1997): 

 osebne proslave (obletnice, družinska praznovanja); 

 družabne prireditve (zabave, srečanja). 

1.1.2.3 Posebne prireditve in njihove lastnosti 

Poznamo tudi posebne dogodke (angl. special events), ki so izvedene z določenim 

namenom ali za vnaprej znanega naročnika. Ker se magistrsko delo v nadaljevanju ukvarja 

z glasbenimi koncerti superzvezdnikov, ki so predvsem posebne prireditve, so te fokus 

magistrskega dela in posledično bolj natančno opisane v naslednjih poglavjih. Če se 

vrnemo k definiciji posebnih dogodkov, lahko vidimo, da sta glavni značilnosti enkratnost 

in unikatnost. Druge značilnosti so minljivost, zahtevnost dela, določeni urniki, 

neotipljivost, osebna interakcija, ambient in ritual oz. ceremonija (Shone, 2004). 

A. Unikatnost. Vsi dogodki so unikatni, vsak se razlikuje od drugega. Četudi se dogodek 

večkrat ponovi, so publika, okolje, udeleženci in druge spremenljivke tisto, kar naredi 

dogodek unikaten (Shone, 2004). 

B. Minljivost. Če je dogodek unikaten, je tudi minljiv. Dogodek se ne more ponoviti na 

popolnoma enak način. Veliko stvari se ustvari za enkratno rabo in se jih ne da ponovno 

uporabiti, nekatere produkte pa se vseeno da uporabiti in shraniti za ponovno rabo, kot je 

npr. nakup razsvetljave (Shone, 2004). 

C. Neotipljivost. Aktivnost na dogodkih je bolj ali manj neotipljiva, čeprav je veliko 

stvari, ki jih organizator dogodka lahko ponudi, da bi ga naredil bolj otipljivega, npr. 
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spominki, fotografije in video posnetki, ki kažejo, da se je dogodek zgodil, in se jih lahko 

pokaže prijateljem ter družini. Vsaka, še najmanjša otipljiva stvar je pomembna, saj bo 

pripomogla k ohranitvi izkušnje obiskovalcev, kako dober je bil dogodek. Je »zastonj 

reklama«, ki se širi besedno od ust do ust (Shone, 2004). 

D. Ritual in ceremonija. Ritualna ceremonija obstaja, ker poudarja kontinuiteto tradicije, 

čeprav se je razlog za to tradicijo že izgubil. Sodobnim dogodkom se ni treba naslanjati na 

staro tradicijo in ustaljeno ceremonijo. Noč čarovnic (angl. Halloween) je primer, kjer 

veliko managerjev uporabi »ritualno« ceremonijo, ki prispeva dogodku tematiko (Shone, 

2004). 

E. Ambient in storitve. Kot pravi Shone (2004), je ambient eden najpomembnejših 

dejavnikov, ki vpliva na rezultat dogodka. Pravi ambient lahko naredi dogodek zelo 

uspešen. Ambient lahko ustvarijo obiskovalci, dekoracija, hrana in pijača itd. Manager 

dogodka bi moral zagotoviti uspešnost dogodka tako, da pozornost nameni podrobnostim 

in spodbuja želen rezultat. 

F. Osebni stik in interakcija. Ko na dogodku ponujamo storitve, imajo obiskovalci 

pogost stik z osebjem, kar zelo vpliva na kakovost samega dogodka. Stranke imajo stik 

tudi z drugimi strankami, udeleženci in osebjem ter so del celotne izkušnje (Shone, 2004). 

G. Zahtevnost dela. Bolj kot je dogodek zahteven, večja bo zahtevnost dela. Da 

zagotovimo učinkovite storitve in dober dogodek, je potrebno veliko truda pri načrtovanju. 

Zahteva visok nivo komunikacije med osebjem in managerjem dogodka. Managerji z 

izkušnjami in natančnim načrtovanjem vedo, koliko osebja morajo zaposliti in kdaj, kar je 

odvisno od števila gostov, vrste storitev, kakovosti izkušenega osebja, potrebnega časa za 

opravilo storitve ter razporeditve prostorov v zgradbi (Shone, 2004). 

H. Določeni urniki. V nasprotju z rutinskimi aktivnostmi, ki lahko trajajo nedoločen čas, 

morajo posebni dogodki potekati po določenem urniku. Pri načrtovanju dogodka je treba 

za uspešno izvedbo upoštevati časovnico. Kadar je čas dobro načrtovan, bomo pritegnili 

pozornost publike. Prav tako je bolje, da se dogodek razdeli na sekcije, kot da poteka vse v 

enem delu. Čeprav naj bi se pri dogodkih držali urnika, se včasih lahko nenačrtovano 

podaljšajo zaradi posebnih okoliščin, npr. zaradi povrnitve stroškov (Shone, 2004). 

1.1.2.4 Udeleženci pri organiziranju prireditev in njihov pomen 

Za organizacijo in uspeh prireditve so poleg organizatorja in prireditelja ključnega pomena 

še ostali udeleženci, ki sodelujejo pri vseh fazah prireditve. Z angleško besedo jih 

imenujemo »stakeholders«, kar lahko v slovenščini poimenujemo kot udeleženci. Getz 

(1997) pod tem izrazom razume vse tiste skupine in posameznike, ki so na kakršen koli 

način povezani s prireditvijo in njenim končnim rezultatom.  
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A. Lokalna skupnost. Skupino sodelujočih udeležencev pri organizaciji v lokalni 

skupnosti po navadi sestavljajo občinski javni uslužbenci (npr. policisti, gasilci, 

zdravstveni delavci) in domačini v kraju, kjer se prireditev odvija. Najbolj znan organizator 

prireditev v Sloveniji je Mestna občina Ljubljana, ki vsako leto pripravi številne glasbene, 

kulturne, etnografske, kulinarične, športne, izobraževalne in druge prireditve na prostem. 

Tovrstne prireditve so večinoma brezplačne in privabljajo v mestno središče številne 

obiskovalce, in sicer tako meščane kot tudi okoliško prebivalstvo in turiste. Aktivna 

vključenost mestnega birokratskega aparata v prireditveno dejavnost močno pripomore k 

imidžu Ljubljane kot turističnega mesta. Prireditveno dejavnost dopolnjuje koncertna 

agencija Festival Ljubljana, ki organizira pomembne glasbene prireditve klasične glasbe. 

Lokalna skupnost je zelo pomemben subjekt, saj je njeno sodelovanje nujno za uspeh 

prireditev.  

B. Lokalne organizacije. To so podjetja, ki se profesionalno ukvarjajo s prirejanjem 

prireditev (npr. Festival Ljubljana), različna društva (turistična, športna, gasilska). 

C. Mediji. V to skupino prištevamo radio, televizijo in tiskane ter elektronske medije. S 

pojavom medijev je v procesu prirejanja prireditev nastopilo novo obdobje. Poslanstvo 

medijev je, da z objavami zagotovijo prireditvi odmevnost. Sprva so mediji nastopali kot 

»prenašalci« dogodkov na prireditvi. Danes se ob vse večjem medijskem razvoju dogaja, 

da je prireditev organizirana zaradi zagotavljanja večjega števila gledalcev, zlasti 

televizijskih (npr. razni »talent šovi«). 

Medijsko spremljanje takšnih prireditev je področje, kjer so z njimi soočeni, seznanjeni, 

opozorjeni in ogovorjeni tako aktivni kot pasivni poslušalci. Danes v medijski 

zaznamovani družbi smo vsi poslušalci nečesa in smo lahko tudi analizirani kot velike 

nepovezane skupine, ki imamo določena podobna, primerljiva, predvidljiva odzivanja ter 

ravnanja. Ob obeh skupinah poslušalcev kot predmet analize dodajam še medijsko 

spremljanje ali pokrivanje prireditev (koncertov/turnej), kar se ne prekriva s prisotnostjo 

glasbe ali določenih izvajalcev v medijskih programih nasploh. Posebna programska 

ponudba radijskih in televizijskih postaj se nam v pogovornem jeziku ne zdi prireditev, 

čeprav ima lahko posamezna oddaja veliko več poslušalcev, kakor jih gre v največjo 

dvorano, halo ali na stadion. Manjka množica kot dopolnilo spektakla – to družbeno 

dejanje, ki je temelj, da se prireditev dopolni v dogodek, pri katerem gre za odločitev, da 

gre veliko ljudi od doma in se ti kot celota nepovezani povežejo kot občinstvo, ki valovi, se 

odziva in spremlja z doživljanjem nastopa, torej doživljajski del prireditve, če prireditev 

opisujemo z vidika organizatorja. Temeljna razlika med medijem in prireditvijo je, da 

temelji medij na seriji, nadaljevanki ali nanizanki, medtem ko skušajo organizatorji 

prireditev ustvariti vtis enakosti s ponudbo abonmajev ali organiziranjem turnej. V prvem 

primeru gre za ponovitve na istem mestu, v drugem pa za ponovitve na različnih krajih. 

Vse izvedbe niso enako dobro obiskane in vse izvedbe ne postanejo za udeležence tudi 

dogodek (v tem primeru je lahko organizatorjev dobiček vprašljiv, minimalen ali pride celo 
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do izgube). Posebna povezava med medijem in prireditvijo je bila dosežena leta 1985, ko 

je prireditev Live Aid obsegala dva koncerta (enega v Londonu in drugega v Filadelfiji) in 

prenos obeh koncertov ter drugih posnetkov. Prireditev na televiziji je bila tako daljša od 

vsakega posamičnega koncerta. Oba koncerta je povezal nastop istega glasbenika – medij 

ju je tako poudarjeno združil v en dolg koncert. Medij se je pri tem povezal s prometno 

tehnologijo. Concorde je omogočil Philu Collinsu nastop na obeh koncertih, njegov vstop v 

letalo pa so videli televizijski gledalci. Gledalci medija so torej imeli svoj koncert, ki se je 

razlikoval od obeh delnih koncertov, in tistega, kar so doživeli njuni obiskovalci. Za vse 

gledalce je bil televizijski prenos poleg prireditve hkrati tudi dogodek. 

D. Sponzorji. To so gospodarske družbe, ki imajo poslovni interes in s finančnimi sredstvi 

podpirajo izvedbo prireditev, v zameno pa organizator izpostavi njihovo ime ali blagovne 

znamke. Sponzoriranje prireditev kot marketinško orodje pomembno prispeva h 

komuniciranju sponzorja z javnostjo. Sponzor je velikokrat najpomembnejši partner 

prireditve, včasih pa so prireditve poimenovane po glavnem sponzorju. 

E. Sodelavci. Sodelavci so osebe, ki s svojim delom sodelujejo pri izvedbi prireditve. So 

lahko redno ali pogodbeno zaposleni sodelavci ali prostovoljci, kar je odvisno od vrste in 

narave prireditve. Pogodbeno delo pri pripravi prireditve je najbolj pogosta oblika 

sodelavcev. Pomembna je ustrezna motivacija vseh sodelavcev, saj je od njihove 

pripadnosti in nagnjenosti k timskemu delu odvisen uspeh prireditve. 

F. Obiskovalci in udeleženci. So vsi tisti, ki jim je prireditev namenjena. S svojo 

prisotnostjo izkažejo interes za vsebino prireditve. Njihova vloga je lahko popolnoma 

pasivna in so gledalci ali pa so v prireditev aktivno vključeni in soudeleženi pri vsebini. 

Končni cilj vsakega prireditelja je poleg zadovoljstva obiskovalcev tudi zadostno število 

prodanih vstopnic, saj mu to omogoča zadosten prihodek, ki je predpogoj za organiziranje 

podobnih prireditev v prihodnje. Med obiskovalci so lahko tudi tisti posamezniki, ki 

prireditvi ne dajejo pozitivnega prispevka, oz. takšni, ki prireditvi nasprotujejo in 

povzročajo izgrede.  

1.2 Opis managementa dogodkov 

Management dogodkov je relativno novo področje oz. podkategorija znotraj širokega 

spektra dejavnosti, ki ga preučuje management. To področje je bilo kot stranska dejavnost 

zajeto znotraj drugih poklicev, večinoma turizma. V zadnjih treh desetletjih je prišlo do 

pomembnih sprememb in management dogodkov je postal samostojna, formalna 

akademska kategorija, ki je vključena v učne programe številnih univerz po svetu. Še več, 

številni strokovnjaki, ki že delujejo na področju športa, umetnosti ipd., nadgrajujejo svoja 

znanja z managementom dogodkov, da bi zadostili vse večji kompleksnosti prireditev, ki 

zahteva vse bolj specializirana znanja. »Ta fenomen izhaja iz izrednih dogodkov, ki imajo 

zabavne, kulturne, osebne ali organizacijske cilje, in se razlikujejo od vsakodnevnih 
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aktivnosti, katerih namen je poučiti, proslaviti, zabavati ali izzvati izkušnjo skupine ljudi.« 

(Shone 2004, str.4) Getz (1997, str.4) ponudi drugačno definicijo, ki loči pogled 

organizatorjev od obiskovalcev: 

 »Izreden dogodek je enkraten ali redek dogodek izven običajnega programa ali 

aktivnosti prireditelja ali organizatorja.« 

 »Za stranko ali gosta je izreden dogodek priložnost za prostočasno, družabno ali 

kulturno izkušnjo izven običajne možnosti izbire ali onstran vsakodnevne izkušnje.« 

Težko bi določili začetek managementa dogodkov, a ker so prireditve človekov 

spremljevalec skozi vso njegovo zgodovino, predvidevamo, da obstaja zelo dolgo. 

Strokovna literatura ne obravnava začetka managementa dogodkov, vendar ugotavljam, da 

se managerski pristop začne okoli leta 1950, ko Goldblatt (2005) navaja začetek prirejanja 

posebnih dogodkov v kalifornijskem zabaviščnem parku Disneyland leta 1955. Možnost 

ogleda dogodkov v televizijskem prenosu po letu 1960 pa omogoči še trženje, kar poveča 

njihovo privlačnost za sponzorje. Dogodek postane izdelek, ki je namenjen neposredni 

samostojni prodaji na trgu. Šele razvoj organiziranega pristopa managementa v 80. letih 

velja pri mnogih avtorjih strokovnih del za začetek managementa dogodkov, ko o 

prireditveni dejavnosti govorimo kot o »industriji prireditev« (Getz, 1997). V strokovni 

literaturi se omenja vzpon prireditvene dejavnosti kot pomembne poslovne dejavnosti, ki 

povezuje področja turizma, športa, kulture, zabave gospodarstva in politike. To tudi poveča 

zanimanje za management dogodkov na akademski ravni, saj hiter razvoj zahteva vse 

večjo profesionalizacijo dejavnosti (Getz, 1997). 

1.2.1 Temeljne funkcije managementa dogodkov 

Management dogodkov je proces, kjer potekajo temeljne managerske dejavnosti oz. 

funkcije za doseganje zastavljenega cilja. V teoriji splošnega managementa so te dejavnosti 

načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Poleg teh se izvajajo druge pomembne 

aktivnosti, kot so koordinacija človeških, materialnih in finančnih virov, povezovanje z 

zunanjim okoljem, odzivanje na potrebe družbe, razvijanje organizacijskega vzdušja ter 

izpolnjevanje dejavnosti razvojne, informacijske in odločitvene narave (Možina et al., 

1994). 

1.2.2 Manager, prireditelj in organizator prireditve 

Subjekti, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo z izvedbo prireditve, so manager, 

prireditelj in organizator prireditve. Pri tem je treba ločiti organizatorja prireditve v 

najširšem pomenu te besede od managerja prireditve, saj je organizator pravna oseba, 

medtem ko je vodja prireditve fizična oseba, ki nosi odgovornost za pripravo, organizacijo 

in izvedbo prireditve. Za managerja dogodka mora biti določena glavna odgovorna oseba z 

najvišjo avtoriteto.  
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1.2.2.1 Manager dogodka 

Manager dogodka (angl. event manager) je fizična oseba, ki se ukvarja z organizacijo 

prireditve. Primarne naloge managerja dogodkov so, da sprejema in potrjuje odločitve, 

deluje kot osrednja vez in upravlja ter nadzira aktivnosti posameznikov, katerim so 

delegirali del odgovornosti za posamezne elemente organizacije in priprav na dogodke 

(Conway, 2009). Bolj kot se posamezne prireditve med seboj razlikujejo, tako po področjih 

delovanja kot po obsegu izvedbe, bolj se razlikujejo tudi specialistična znanja, ki jih mora 

imeti manager. Popolnoma je jasno, da ni vseeno, če organiziramo športne igre ali 

Mahlerjev koncert s 1.000 udeleženci klasične glasbe. Imeti mora najrazličnejša znanja z 

zakonodajnega področja, ekonomije, marketinga in managementa (projektni, finančni, 

management časa, management človeških virov ipd.). Potrebuje spretnosti motiviranja in 

ravnanja z medčloveškimi odnosi, ima tudi mrežo osebnih kontaktov. To je oseba, ki je 

neposredno odgovorna za program, vodenje, načrtovanje, koordinacijo in vrednotenje 

prireditve. Manager dogodkov mora imeti precejšen posluh za etiko in medčloveške 

odnose ter veliko poguma in smisla za komunikacijo ter organiziranje. Pripravljen mora 

biti na tveganje ter iskanje novih poti. Manager dogodka ne more storiti vsega sam. Naučiti 

se mora delegiranja moči in avtoritete na podrejene v organizaciji, da le-ti dobijo s tem več 

moči, svobode in informacij, ki jih potrebujejo za sprejemanje odločitev (Dimovski 2002). 

Delegiranje je delitev napora in pomeni izkoristi posamezne specializacije, ki jih morda 

imajo namestniki. Bistvenega pomena je, da managerji obdržijo nadzor in da se dogodek 

izpelje po načrtu ter znotraj proračunskih omejitev. Obstaja meja, kjer postane obseg 

delegacije škodljiv organizaciji in takrat učinkovitost ter kakovost ustvarjenih dogovorov 

upadeta. Delegiranje na več nivojih poveča število dejavnih »managerjev« in poviša 

tveganje napak ter spregledov zaradi nesporazumov in napak pri komunikaciji (Conway, 

2009). 

1.2.2.2 Prireditelj in organizator prireditve 

Prireditelj je tista pravna oseba, fizična oseba ali organizacija, ki izpelje prireditev na 

način, kot je predpisan v uradni zakonodaji, in je bolj pravni pogled na management 

dogodkov. Organizator se razlikuje od prireditelja (izvajalca) prireditve. Organizatorji 

prireditev razmišljajo sistematično, ustvarjalno in hkrati obvladujejo načrtovanje, vodenje, 

organiziranje, koordiniranje, zaposlovanje, financiranje, marketing, programiranje, 

ocenjevanje in nadzorovanje. Kot primer lahko navedem Evropsko košarkarsko zvezo 

(angl. Europeen Basketbal Union, v nadaljevanju EBU), ki je prireditelj Evropskega 

košarkarskega prvenstva 2013, organizator pa je Košarkarska zveza Slovenije (v 

nadaljevanju KZS) kot nacionalna zveza. 

1.2.3 Planiranje dogodka 

Strateško planiranje je v prihodnost usmerjen proces, kjer želimo doseči cilje z uvedbo 

dolgoročnih strategij. Strategija je vkoreninjena v vizijo prihodnosti in kaže glavno pot za 
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dosego cilja. Veliko managerjev dogodkov zmore tudi brez takšne strategije, zahvaljujoč 

viziji in managerskim spretnostim. Večini dogodkov pa bi koristilo strateško načrtovanje, 

tudi če ne naredimo formalnega načrta (Getz, 1997). Proces načrtovanja je takrat, ko se 

manager dogodka ozira k prihajajočemu dogodku z namenom odkrivanja različnih 

pristopov, ki so mu na voljo, in izbira, kateri izmed njih je najboljši (Shone, 2004). Kadar 

je cilj slabo zastavljen ali neopredeljen, bo iz njega težko ustvariti kakovosten dogodek. 

Cilj mora biti merljiv, tako da lahko manager vidi napredek pri doseganju cilja. Nadalje 

morajo biti cilji realni v okvirjih denarja, osebja, upravljanja itd. Ne nazadnje mora imeti 

cilj natančno določen časovni okvir izvedbenih rokov (Shone, 2004). Getz (1997) navaja 

sedem stopenj strateškega načrtovalnega procesa, ki je logičen in usmerjen naravnost, 

čeprav ni potrebno, da je linearen, saj se lahko določene stopnje ponavljajo, če je potrebno.  

Prva stopnja. Določitev poslanstva dogodka, zakaj dogodek sploh obstaja. Večina 

organizacij ima jasno določene cilje, ki so lahko ekonomski ali razvojni. Včasih ga 

opredelimo z geslom, ki izraža vodilno sporočilo prireditve.  

Druga stopnja. Analiza okolja, trendov, virov in organizacije. Najpogosteje se kot orodje 

uporablja analiza SWOT (angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), s katero 

opravimo ocenjevanje položaja prireditve. Pri tem analiziramo njene prednosti, slabosti, 

priložnosti in nevarnosti. Analiza je podlaga za nadaljnje delo, pri katerem usmerjamo 

napore v to, da prednosti poudarimo, slabosti odpravimo ali vsaj zmanjšamo, priložnosti 

razvijamo, nevarnostim pa se skušamo izogniti.  

Tretja stopnja. Analiza situacije in opredelitev vizije in ciljev prireditve, kar je »srce« 

strateškega planiranja. Vizija je relativno neoprijemljiv pojem, ki postane z določitvijo 

ciljev bolj jasen. Pri zastavljanju strateških ciljev prireditve je treba upoštevati načela, ki 

jih lahko izrazimo s kratico »SMART« (specifično (angl. Specific), merljivo (angl. 

Measurable), dosegljivo (angl. Achevable), pomembno (angl. Relevant), časovno 

opredeljeno (angl. Time-specific)).  

Četrta stopnja. Tržna raziskava, s katero opredelimo ciljne skupine potencialnih 

obiskovalcev prireditve in njihove interese, potrebe, želje ter pričakovanja in položaj, ki ga 

želimo na trgu doseči. Na tej podlagi določimo splet marketinških aktivnosti. Po Getzu 

(1997) marketinški splet za prireditve sestavlja osem P-jev: 

 produkt prireditve je storitev (angl. Product);  

 prostor, kjer se prireditev odvija (angl. Place); 

 program oz. repertoar, scenosled (angl. Programming); 

 ljudje, kot so udeleženci prireditve in zaposleni (angl. People); 

 partnerji, s katerimi sodelujemo v procesu organiziranja prireditve (angl. Partnerships); 

 promocija, npr. oglaševanje, odnosi z javnostmi (angl. Promotion); 

 paketiranje in distribucija (angl. Packaging and distribution); 



15 

 cena vstopnic za prireditev (angl. Price). 

Peta stopnja. Ugotavljanje rezultatov glede na doslej opravljene aktivnosti, kar predstavlja 

podlago za opredeljevanje primernih strategij. 

Šesta stopnja. Določanje konkretne strategije oz. načina, kako doseči zastavljeni cilj. 

Strategija kot skupek različnih načinov in pristopov h končnemu cilju mora biti oblikovana 

tako, da vsebuje vse posamezne managerske funkcije. V tem procesu prihajajo ideje za 

konkretne strategije z različnih nivojev sodelujočih, preverjajo se njihovi vplivi in 

managerji sprejmejo končno odločitev. Ko so cilji določeni, se lahko začne selekcija in za 

njo študija izvedljivosti. Skupina, ki izvaja tehniko viharjenja možganov (angl. 

brainstorming), je lahko v pomoč, da se naredi okvirni načrt. Preveriti je treba informacije, 

kot so razpoložljivi datumi, primerne ure, potencialne lokacije in primerno osebje. Prav 

tako je pomembno preveriti, da se ob istem času ne odvijajo konkurenčni dogodki. 

Osnutek načrta je narejen, ko so ideje iz skupine za viharjenje možganov zbrane, z vsemi 

začetnimi mislimi in koncepti. Pri strukturi procesa planiranja je pomembnih šest ključnih 

elementov (Shone, 2004): 

 Zakaj se dogodek izvaja? 

 Kdo bo vključen v proces dogodka (in kdo ne)? 

 Kaj se bo dogajalo in katere informacije so potrebne za sprejemanje odločitev? 

 Kako bo izveden? 

 Kje se bo odvil (vključno z glavno lokacijo)? 

 Kdaj se bo odvil (vključno z datumi in pričakovanimi časovnimi okvirji)? 

Sedma stopnja. Predstavlja uresničevanje strategije. Pomembno je zagotoviti ustrezno 

podporo, ki se kaže v zagotavljanju tehničnih uslug, potrebnih informacij in dodatnega 

izobraževanja. 

1.2.4 Operativni načrt prireditve 

Operativni načrt je določanje časovno krajših nalog za izvrševanje strategij. To je 

izvedbeni načrt prireditve, ki temelji na strateškem načrtu, za njegovo oblikovanje pa je 

odgovoren srednji ali nižji management. Managerji lahko pri načrtovanju dogodka 

uporabijo znanje o trenutnih in prihajajočih trendih, z namenom da je le-ta aktualen in da 

lahko naredijo dolgoročne strategije (Getz, 1997). Konstanten operativni načrt, ki ga 

sestavljajo postopki, pravila in metode za izvedbo, lahko uporabimo za vse prireditve 

podobnega značaja – npr. koncert v dvorani. Enkraten operativni načrt je prilagojen 

določeni prireditvi. Ob tem načrtujemo številne aktivnosti s podnačrti, in sicer ločimo: 
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 Programski načrt: bistveni del, ki se začne z oblikovanjem začetne ideje oz. glavne 

teme, ki jo je treba uskladiti z naravo prireditve. Lahko je produkt naše vizije, lahko pa 

uresničujemo vizijo naročnika, umetnikov ipd.  

 Načrtovanje komunikacijskih orodij: Getz (1997) pravi, da je marketing filozofija, 

kjer skupek dejanj, strategij (angl. marketing mix) in procesov (raziskave in 

načrtovanje) skuša doseči organizacijske cilje z ustvarjanjem dodane vrednosti za 

stranke in kliente. Marketing naj ne bi bil omejen samo na promocijo in prodajo. 

Magistrsko delo vseeno ne opisuje dolgega procesa izvajanja različnih delov 

upravljanja marketinga, saj je preobširen zanjo. Ker prireditev poteka v okolju, je 

odločilnega pomena komunikacija med okoljem in prireditvijo. Uporabljamo različna 

marketinška orodja, vse od prikritih do odkritih načinov komunikacije. Izbira 

komunikacijskega orodja mora ustrezati izboru ciljnega občinstva, velikosti in vsebini 

prireditve, treba pa je upoštevati tudi načelo gospodarnosti. 

 Načrtovanje izvedbenih aktivnosti: to so aktivnosti pred prireditvijo, med njo in po 

njej. Aktivnosti pred prireditvijo so izbira prizorišča, namestitev nastopajočih in 

udeležencev, izbira vrste pogostitve, osvetlitve, ozvočenja, dekoracija prostora, izbira 

glasbe, varovanja, zavarovanja ipd. Aktivnosti v času trajanja prireditve so izvedba 

prireditve: sprejem, gibanje obiskovalcev po prireditvenem prostoru, odhod 

obiskovalcev in izvajanje programa. Po prireditvi so glavne naloge varna izpraznitev in 

pospravljanje prizorišča, priprava obračuna in poročila, vrednotenje opravljenega dela 

ter na koncu poročanje. 

 Načrtovanje človeških virov: je zahtevna naloga, saj je management dogodkov 

storitvena dejavnost, kjer imamo zaradi narave prireditev, ki niso časovno stalna 

dejavnost, malo redno zaposlenih. Večina sodelavcev je pogodbenih, ki so zaposleni za 

čas priprave in izvedbe prireditve. Izhodišče načrtovanja števila zaposlenih in 

njihovega profila temelji na izbrani strategiji, opredeljeni v strateškem načrtu, 

programu prireditve, načrtu izvedbenih aktivnosti in oceni števila obiskovalcev 

prireditve. Pri organizaciji dogodka je najbolj primerna izbira hierarhična 

organizacijska struktura, ker se sodelujoči med seboj ne poznajo in tako se natančno 

ve, kdo je glavni. Pomembno je, da komunikacijski kanali pri organizaciji dogodka 

potekajo tudi po hierarhično horizontalni liniji, ne samo navzgor in navzdol (Shone, 

2004).  

 Načrtovanje finančnih virov: pomembna naloga je oblikovanje proračuna prireditve 

kar zahteva veliko pozornosti, natančnosti in znanja. Finančni načrt je načrt 

pričakovanih stroškov in prihodkov prireditve ter razporeditve (alokacije) finančnih 

virov (McDonnell et al., 1999). Namen oblikovanja proračuna je v celovitem 

obvladovanju stroškov in prihodkov s ciljem zagotavljanja ekonomske uspešnosti 

prireditve. Shone (2004) je navedel nekaj pogostih napak pri proračunu: 

 zanemarjanje ciljev dogodka pri postavitvi proračuna; 

 formiranje akcijskih cen vstopnic, preden se oceni, koliko bo dogodek stal; 

 nevključevanje vseh vpletenih oseb v pripravo proračuna in površnost pri ocenitvi 

celotnega obsega stroškov; 
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 preveč optimistična pričakovanja glede dogodka ali neuspeh pri zagotovitvi 

ustreznih prostorov zanj; 

 spregled stranskih stroškov, kot so stroški zagotovitve varnosti in zaščite ali davka; 

 nezagotavljanje zadostnih sredstev za začetne stroške za izvedbo dogodka in 

predplačila; 

 sprejemanje denarja brez izdaje računov in potrdil; 

 Načrtovanje časa: pomembna naloga je pravilno določanje časovnega načrta. Vedno 

se sprašujemo, kdaj začeti in koliko časa je potrebnega za pripravo in izvedbo dogodka. 

Kot začetno točko pri načrtovanju časa upoštevamo datum prireditve, od katerega 

potem v obratni smeri določamo čas za izvedbo posameznih aktivnosti (Getz, 1997). 

Vsak načrt izrazimo v pisni obliki s časovnico.  

 Načrtovanje lokacije: pri tem upoštevamo naslednje dejavnike (Getz, 1997):  

 vidnost: visoka vidnost je pogosto ključen dejavnik pri izbiri lokacije za dogodke 

na prostem in parade, medtem ko se pri notranjih dogodkih bolj zanašamo na 

potrošnikovo vedenje o dogodku in njegovo dostopnost; 

 centralnost: manager dogodka običajno izbere lokacijo, ki je centralna v okolju, kar 

zagotovi najboljšo dostopnost, vidljivost in druge faktorje; 

 zbiranje v skupine: centralnost privede do zbiranja obiskovalcev v skupine, kar je 

pogosto na turističnih destinacijah, ko se obiskovalci zbirajo na lokacijah, kjer so na 

voljo atrakcije, storitve in dogodki; 

 primernost: nekateri dogodki lahko privedejo do hrupa, natrpanosti, teptanja, 

nebrzdanega obnašanja itd. in so lahko neprimerni za lokacijo v središču mesta; 

 stroški: poleg najemnine so lahko prisotni še drugi povezani stroški, kot so 

varovanje, razpoložljivost komunikacije in storitve, ki vplivajo na odločitve o 

lokaciji. Nadalje je treba upoštevati ceno za potrošnika, ki vključuje transport, čas 

vožnje in morebitno parkirnino; 

 podporne storitve: dogodek na lokaciji, ki že ponuja vse potrebne storitve in usluge, 

bo cenejši in bolj preprost za organizacijo kot na lokaciji brez njih; 

 atmosfera: zgodovinske lokacije imajo ambient, primeren za določene vrste 

dogodkov, medtem ko imajo ulice in stadioni primeren ambient za druge. 

 Koordinacijski načrt: je skupek programskega in časovnega načrta, načrta človeških 

virov in načrta lokacije. Namen koordinacijskega načrta je, da manager olajša 

oganizacijo dela. Ob tem je priporočljivo sestaviti programsko in komunikacijsko 

shemo, tloris prireditvenega prostora, informacijski letak in organizacijsko strukturo. 

 Nadzor: če želimo čim bolj uspešno doseči cilj, je nujno nadzorovati potek dogodka. 

Ob načrtovanju prireditve je pomembno določiti, kaj bomo nadzorovali, kakšne metode 

bomo uporabili, kako pogosto in kdaj. Pomembna sta ocena tveganja in načrt 

neugodnih dogodkov, ki se lahko zgodijo in imajo neljube ekonomske posledice ter 

izgubo ugleda organizatorja. Preverimo prizorišče, oder, tehnično opremljenost ipd. 

Skladno s programom prireditve in pričakovanim številom udeležencev določimo čas 

prihoda na prireditev. Obiskovalci lahko vstopajo na prizorišče tudi več ur pred 
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začetkom programa. Gibanje udeležencev zahteva ustrezen nadzor, da ne bi prišlo do 

morebitnega neljubega dogodka. Pomembno je tudi, da smer gibanja določimo tako, da 

ne prihaja do ozkih grl. 

 Izbira opreme: pri koncertih še posebej skrbno izbiramo glasbeno-scensko opremo, s 

katero vplivamo na slišnost in vizualno podobo dogajanja na odru. Upoštevamo 

naslednje dejavnike: akustiko prostora, vrsto glasbe, postavitev zvočnikov in 

mikrofonov ter njihovo število in vrsto, postavitev mešalne mize, prenos zvoka po 

različnih medijih (snemanje zvoka, radijski in/ali televizijski prenos, splet). Video 

stene omogočajo istočasni prenos dogajanja, kar managerju omogoča, da na velikih 

ekranih približa izvajalca tudi tistim delom dvorane ali stadiona, kjer vidnost ni 

najboljša. Včasih dogajanje iz dvorane prenašajo tudi na mestnih trgih in prostorih pred 

dvorano tistim, ki si niso zagotovili vstopnic.  

 Dokumentiranje prireditve: prireditev je enkratna in neponovljiva, zato jo je 

smiselno ustrezno dokumentirati. V pomoč nam je sodobna snemalna tehnologija, s 

katero prireditve snemamo bodisi zaradi arhivsko-dokumentarnih namenov bodisi 

zaradi poznejšega predvajanja po medijih.  

 Vrednotenje opravljenega dela in poročanje: je zaključni del v managementu 

dogodkov, ki istočasno povezuje začetno fazo načrtovanja. V tem procesu ocenjujemo 

dejansko opravljeno delo glede na načrtovano. Rezultati vrednotenja nam dajo 

relevantno povratno informacijo o našem delu. Rezultate lahko uporabimo za 

izboljšanje dela pri pripravi prihodnje prireditve. Temeljni razlog za vrednotenje dela je 

pridobivanje povratnih informacij o opravljenem delu in poročanje o rezultatih dela 

(McDonnell et al., 1999). Rezultati ovrednotenega dela bodo dosegli svoj namen, če 

bomo o njih poročali tako, da jih bodo zainteresirani lahko uporabili pri nadaljnjem 

delu. To pomeni, da lahko pripravimo več različnih poročil in v njih poudarimo tiste 

rezultate, ki nas posebej zanimajo oz. koristijo našim prihodnjim izkušnjam. Podatke 

lahko zberemo z anketiranjem obiskovalcev, opazovanjem, poročanjem in na druge 

načine. 

1.3 Koncertni posel in javno nastopanje 

Management dogodkov med tipologijo prireditev na pomembno mesto uvršča glasbene 

prireditve. To so začasne prireditve z določenim časom trajanja, kar je eden izmed glavnih 

razlogov za njihovo privlačnost. Dogodek sam je neobičajen in se ga, ko se konča, ne da 

ponovno izkusiti. Četudi obstajajo periodični dogodki, ima vsak svoj lasten ambient, ki ga 

sestavljajo različne kombinacije dolžine, lokacije, managementa (npr. programa, osebja in 

dizajna) ter obiskovalcev (Getz, 1997).  

V okviru magistrskega dela me zanimata področje glasbenih prireditev in organizacija 

velikih superzvezdniških koncertov. Eno najpomembnejših področij udejstvovanja v 

glasbeni dejavnosti je vsekakor koncertiranje oz. javno nastopanje. Javna izvedba je tista 

primarna in neodtujljiva pravica vsakega izvajalca, ki ima korenine že v prvotnih potujočih 
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glasbenikih tisočletja nazaj. Brez koncertov bi bila kariera artista zreducirana na medijsko 

pojavljanje in konzumacijo njegove glasbe preko radia, televizije in fonografskih izdelkov. 

Obstajajo številni izvajalci, ki nikoli ne nastopajo v živo. Nekateri med njimi so dosegli 

vidno popularnost, vendar jih po navadi v angleščini imenujemo »one hit singers«. Takšna 

kariera je največkrat kratkega trajanja, vezana na glasbeni trend oz. trenutno popularnost. 

Šele javni natopi, koncerti in živi performansi so tisti, kjer lahko artist zablesti v polnem 

sijaju in pokaže svojo pravo glasbeno vrednost. Zato je organizacija koncertnih aktivnosti 

najbolj pomemben del glasbenega posla. Z ekonomskega stališča artista je tudi eden 

najpomembnejših. Poznavanje zakonitosti koncertne dejavnosti lahko artistu izdatno 

pomaga pri oblikovanju in vzdrževanju kariere na dolgi rok. Hkrati prinaša znatne 

materialne učinke. 

V nacionalnem merilu imamo stalne glasbene zasedbe in orkestre (opera, filharmonični 

orkestri, zbori ipd.), katerih temeljna naloga je, da skozi koncertne prireditve ohranjajo 

nacionalno glasbeno kulturo. Omeniti je treba zelo razvejano vrsto glasbenih dogodkov 

amaterske narave, ki jih organizirajo številna glasbeno-kulturna društva, orkestri, godbe, 

tamburaši, zbori ipd. V Sloveniji imamo na lokalni ravni najmanj 500 ansamblov, ki gojijo 

narodno-zabavno glasbeno zvrst in znotraj lokalnih skupnosti organizirajo razgibano 

glasbeno življenje preko prireditev, kot so veselice, krajevni prazniki pršuta, vina, češenj, 

kakija ipd., ter preštevilne glasbeno-turistične noči (Koprska noč, Žalska noč ipd.). 

V magistrskem delu se osredotočam na glasbeni posel, v katerem manager dogodkov 

investira lastna sredstva in prevzema tveganje, in sicer vse z namenom, da na trgu 

verificira svojo vizijo, da superzvezdnik s svojo popularnostjo lahko uresniči temeljni 

ekonomski cilj – to je ustvarjanje dobička. Vsa ostala načela, na katerih temelji  

management dogodkov, kot so družbena korist, kulturno-estetski užitki, vključenost okolja 

itd., so v magistrskem delu drugotnega pomena. V ospredju je še posebej glasbena 

koncertna aktivnost, v kateri so soudeleženi t. i. artisti superzvezdniki. Iz ekonomskega 

stališča je to tisti najbolj fundamentalen del, kjer v polnem izrazu pridejo do veljave zakoni 

trga oz. ponudbe ter povpraševanja. Vsi ostali glasbeni dogodki, kjer imamo udeležbo 

etabliranih simfoničnih orkestrov klasične glasbe, podlegajo principu javnega in 

budžetskega financiranja, zato je njihov končni ekonomski učinek izkrivljen. Zato je zelo 

pomembno razložiti temeljna dejstva, ki so ključna za management dogodkov glasbeno-

koncertne dejavnosti. 

Vrnimo se h koncertu kot prireditvi. Večina prireditev je omejenih s časom, sredstvi, 

osebjem in trudom. Končni rezultat mora biti najboljša možna kombinacija vseh 

razpoložljivih virov. Manager mora vedeti, da včasih obstoječe organizacijske strukture 

niso primerne za izredne aktivnosti pri organizaciji in prirejanju posebnih dogodkov. 

Podjetja in posamezniki, ki so vključeni v produkcijo dogodkov, morajo uporabiti tehnike, 

ki bodo zagotovile efektiven, prijeten in varen dogodek, kar zahteva bolj organiziran in 

strukturiran pristop (Shone, 2004). Za managerja (usklajevanje, sredstva), izvajalce 
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(tehnična ekipa, vse vrste spremljevalnih dejavnosti) in nastopajoče (glasbeniki – osebe na 

odru oz. kot del nastopa) je koncert primerljiv z albumom in knjigo, ker mora imeti svojo 

zaokroženost, rdečo nit in sporočilo. Koncert kot del turneje ali niza nastopov je kot 

nanizanka: med seboj so si podobni in v veliki meri predvidljivi, a vendar tudi različni 

(zaradi velikosti občinstva, akustike in velikosti odra, tehničnih možnosti, naključnih 

sprememb, spodrsljajev). Manager dogodka skuša koncert predstaviti ne kot eno od svojih 

prireditev, temveč kot dogodek. Izvedbe v določenih krajih ali na določenih mestih so 

zaznamovane s posebnostmi, ki naj privabijo, ali pa imajo simbolne razsežnosti zaradi 

svojega programa v preteklosti. S temi prijemi skuša manager privabiti obiskovalce: 

obljublja jim dogodek, ko pripravlja prireditev. Zanj je obljuba tisti presežek, za katerega 

upa, da se bo zgodil pri ljudeh v zadostni meri, da se bo o koncertu kot prireditvi govorilo. 

Med vsemi ogovorjenimi se mora najti dovolj nagovorjenih, ki kupijo vstopnico in se 

koncerta udeležijo. Obljuba se mora izpolniti: koncert kot doživetje postane za njegove 

udeležence dogodek. Postane nekaj, o čemer govorijo in česar se spominjajo zaradi 

njegove posebnosti in individualnosti v njihovem življenju.  

Nujna sestavina vsakega koncerta je program. Nujno je treba raziskati vse vrste poslov, ki 

so vezani nanje. Če se analize lotimo z vpogledom v glasbeno zgodovino, se nam 

postavljajo številna vprašanja. Kako dolge skladbe so potrebovali pri mašah? Kateri žanri 

so bili razviti za te potrebe? Kakšno je bilo razmerje med instrumentalno in vokalno glasbo 

pri izvedbi maše? Osamosvojitev glasbe iz sakralnih okvirov in obvez je ena plat nastanka 

koncerta. Druga je osamosvojitev glasbe iz okvirov več vrst družabnosti: kot spremljava 

družabnosti na dvoru ali plesa ob različnih priložnostih (plesi, povezani z dokončanjem 

poljskih opravil, plesi na gasilskih veselicah ali maturantskih slavjih). Na koncertu sta 

predvidljiva trajanje in zgradba. Pri vseh vrstah koncertov, zlasti pri velikih v dvoranah ali 

na stadionih, se pridruži spektakelska dopolnitev, ki pomeni hkrati omejitev glasbe na 

sestavino celotnega učinka. Različni sloji razvijejo različne zasedbe in žanre ter izvajajo 

glasbo oz. uživajo v njej ob različnih priložnostih. Udeležba na koncertu v veliki meri 

odpravi te razlike: kolikor zadošča za udeležbo nakup vstopnice. Dejansko je tako, da si vsi 

ne morejo privoščiti nakupa kakršne koli vstopnice, morda tudi ne vožnje do kraja izvedbe. 

Zasnova koncerta in posameznih skladb se vsekakor spremeni s pojavom medijev: tako 

tistih za shranjevanje kot tistih za transmisijo. Pride do tempiranja časa, kar vpliva na to, da 

se skladbe začnejo krajšati. Menja se zasedba, tako da se manjša število odrskih 

glasbenikov, kar je posledica novih tehnologij. Pojav radijskega medija bistveno vpliva na 

dolžino skladb, kjer se skozi proces predvajanja po radiu izoblikuje nepisano pravilo, da je 

radijski format skladbe tisti, ki traja med 2,5 in 4 minute. Ne da se z gotovostjo ugotoviti, 

ali je morda koncert s klasično glasbo danes podoben koncertu s to glasbo v času nastanka 

prve izvedbe, torej pred 200 ali 250 leti. Te skladbe so bile prvotno razvite v popolnoma 

drugačnih okoljih in zasnovane ter izvajane v popolnoma drugačnih okoliščinah: glede 

zasedbe, instrumentov, vzgiba za izvedbo in razmerja med izvajalci ter poslušalci oz. 

prisotnim. Morda je danes večja posebnost koncert zabavne glasbe, ki je sestavljen iz več 
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krajših skladb, ki jih povezuje druga vrsta muzikalne podobnosti. Funkcija poslušalca je 

tisto, kar vpliva na ustvarjalce (avtorje) pop glasbe, da že pri nastanku glasbe načrtujejo 

njen končni efekt na poslušalca. Pojav fonografske industrije spremeni glasbeno 

ustvarjalnost v industrijo, kjer timi profesionalnih marketinških strokovnjakov 

segmentirajo trg in njegove poslušalce. Ta proces se začne že okoli l. 1950, danes pa je 

svetovna fonografska industrija oligopol štirih največjih korporacij.  

Poslušalce lahko notranje diferenciram na tiste, ki glasbo poslušajo in poznajo, in tiste, ki 

te glasbe bolj ali manj ne poznajo oz. je ne spremljajo zavzeto. Člani obeh skupin se lahko 

o tej glasbi pogovarjajo: o nastopih glasbenikov, njihovih posnetkih, predvajanju njihove 

glasbe v medijih tipa en za mnoge in dostopnosti njihove glasbe v več vrstah medijev (LP, 

kaseta, zgoščenka, DVD, »streaming audio«, YouTube ipd.), kjer je raba deljena ali 

individualizirana, saj je mogoče posedovati svoj izvod izdelka. Oboji lahko vedo za 

koncert ali turnejo, a samo iz kroga tistih, ki to vrsto glasbe poznajo in poslušajo, lahko s 

precejšnjo gotovostjo pričakujemo obiskovalce koncerta. Koncertni manager se zato 

sprašuje, v kolikšni meri je zanje koncert dogodek. Morda je treba vse te podobnosti z 

visoko posvetno in sakralno kulturo upoštevati prav iz tega razloga, ker gre pri zabavni 

glasbi za njeno kultiviranje, sprejemljivost in uveljavljenost. Ta perspektiva postane 

jasnejša, če naredimo vzporednice glede razširitev zabavne glasbe z razširitvijo filma: torej 

iz varieteja, cirkusa oz. zabavišča na robu mesta v posebne, izvedbeno prilagojene (kino) 

dvorane. Veliki stadioni so predelani v koncertni prostor s podobnimi prijemi kot nekdaj 

baročna slavja na prostem – s posebnimi konstrukcijami. Nogomet in rock koncert se lahko 

zgodita na istem prostoru morda tudi zato, ker se prekrivajo udeleženci, ali pa zato, ker je 

mogoče pokazati, da gre pravzaprav za nenavadno izrabo istega prostora z udeležbo 

popolnoma ali predvsem različnih skupin na posameznih vrstah prireditev. Izbira prostorov 

oz. pojavljanje določenih tipov prostorov je prav tako predmet analize, ki je povezana 

predvsem z analizo občinstev, ki pa je povezana z analizo tega, kdaj, iz kakšnih razlogov in 

s kakšno razlago je prireditev postala dogodek za njene udeležence, predvsem za tisti del 

udeležencev, ki so bili občinstvo. 

1.4 Določanje cen vstopnic 

Določanje cen vstopnic (angl. Ticket pricing) je še vedno eno izmed vprašanj, ki z 

ekonomskega stališča niso pojasnjena v zadostni meri. Glavna posebnost cen vstopnic je 

ta, da so, ko je storitev enkrat zagotovljena (let letala, koncert, športna prireditev ali 

gledališka predstava), mejni stroški na dodatnega potrošnika mnogo manjši kot povprečni 

stroški, razen če kapacitete niso v celoti zapolnjene.  

V tem delu magistrskega dela opišem, kakšne so tipične pogodbe glasbenikov in 

koncertnih managerjev, in analiziram, kako prodajalec določa razlike v ceni glede na 

položaj sedeža in kakovost storitve ter čas nakupa vstopnice ob upoštevanju optimalne 

izrabe zmogljivosti. Prikazano je tudi preteklo gibanje cen koncertnih vstopnic. 
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Predstavljena je najverjetnejša razlaga za njihovo nekonsistentno rast. Na koncu poglavja 

se dotaknem t. i. Bowiejeve teorije. Značilna za cene vstopnic je njihova konstantna rast v 

obdobju. Cena vstopnic mora biti postavljena tako, da maksimizira dobičke koncertnih 

managerjev ob upoštevanju učinka na prodajo komplementarnih dobrin, kot so prodaja 

zgoščenk (Rosen & Rosenfield, 1997). Koncert je izkustvena dobrina in porabnik ne pozna 

koristnosti, ki ga koncert prinaša, vse dokler se ga ne udeleži.  

1.4.1 Pogodbeni odnosi na koncertnem trgu 

Na trgu glasbenih koncertov je veliko udeležencev in pogodbeni odnosi med njimi so 

dokaj zapleteni. Najprej so tu nastopajoči – glasbeni solisti, glasbene skupine oz. priznani 

glasbeniki, ki igrajo v skupini. Običajno imajo osebne managerje, ki jih zastopajo, v 

zameno za njihovo zastopanje pa glasbeniki z njimi delijo zaslužek. Poleg tega skupine, ki 

se odpravljajo na koncertno turnejo, sklepajo pogodbe z managerji turnej (angl. Tour 

manager), ki promovirajo in tržijo njihove koncerte tako, da jih ponudijo v licitacijo 

koncertnim managerjem – promotorjem na lokalnih trgih. Ti lokalni koncertni managerji, 

ki so predmet preučevanja magistrskega dela stopajo v pogodbeni odnos z managerji 

turnej. Uspešne skupine imajo pogodbe tudi s producenti fonogramov – založbami, ki 

izdajajo in tržijo njihove albume. Te založbe so včasih zadolžene tudi za izvedbo in 

promocijo koncertov, a je to v praksi zelo redko. Pogodbeni odnosi med artisti oz. 

glasbenimi skupinami in koncertnimi managerji so heterogeni, vendar je tipična pogodba 

popolnoma preprosta. Navadno določa višino predplačila (avansa), ki ga dobi izvajalec ob 

podpisu pogodbe za koncert, in tudi višino dodatnega zaslužka, če prodaja vstopnic preseže 

določeno pričakovano raven. Tipično pogodbo je najlažje predstaviti s hipotetičnim 

primerom. 

Predpostavimo, da se glasbena skupina za izvedbo enega koncerta poveže s koncertnim 

managerjem, kjer pričakujejo obisk 5.000 obiskovalcev. Bruto zaslužek bo pri ceni 

vstopnice 40 EUR 200.000 EUR. Glasbena skupina dobi ob podpisu pogodbe od 

koncertnega managerja garantirani avans plačila, ki znaša npr. 100.000 EUR od prodaje 

vstopnic, pred nadaljnjo delitvijo dohodka pa koncertni manager povrne stroške in 

»garantirani dobiček«, (npr. 50.000 EUR izdatkov in 50.000 EUR dobička). Stroški  

vključujejo oglaševanje, najem prireditvenega prostora, stroške najema in postavitve 

opreme itd. Zgodi se, da se zaradi velikega interesa proda dodatnih 1.000 vstopnic, kar 

pomeni dodatnih 40.000 EUR. Promotor in glasbena skupina zato razdelita vsak presežni 

prihodek od prodaje vstopnic (nad 200.000 EUR). Po navadi prejme glasbena skupina 85 

% in promotor 15 % »presežnih« prihodkov. Pogodbo v taki obliki danes sklene okoli tri 

četrtine vseh artistov in skupin. Avans za izvajalca in višina deleža od prihodkov nad 

skupnim zneskom sta seveda višja pri bolj znanih in uveljavljenih skupinah (Krueger, 

2004). 
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1.4.2 Primer določanja cen vstopnic 

Koncerti se ekonomska dobrina. Od drugih dobrin se razlikujejo v petih pomembnih 

karakteristikah: 

 koncerti imajo visoke fiksne stroške in nizke mejne stroške (čeprav še vedno nižje 

fiksne stroške kot filmi ali zgoščenke); 

 koncerti so izkustvena dobrina, katerih koristnost je potrošniku poznana šele po njeni 

potrošnji; 

 vrednost koncertne vstopnice je po izvedbi koncerta enaka nič; 

 kakovost sedežev na koncertu ni enaka; 

 glasbena skupina na koncertu prodaja komplementarne proizvode, kot so zgoščenke, 

majice, kape, nalepke, koledarji ipd. 

Rosen in Rosenfield (1997) sta podala natančno definicijo določanja cen vstopnic, v kateri 

sta posebej poudarila cenovno diskriminacijo, pri kateri se zaračunavajo različne cene 

različnim potrošnikom. Cenovna diskriminacija se po navadi pojavi tam, kjer so mejni 

stroški pod povprečnimi stroški. Ker so fiksni stroški koncerta relativno visoki v primerjavi 

z variabilnimi in ker potrošnike z visoko ter nizko elastičnostjo povpraševanja lahko 

razvrstimo glede na lokacijo njihovega sedeža, je možna tudi cenovna diskriminacija. Še 

več, glasbeni artisti in skupine imajo lahko monopolno moč, ki izhaja iz dejstva, da 

proizvajajo diferencirane proizvode in imajo zveste oboževalce – fane.  

Kot primer določanja cen predstavim primer Rosena in Rosenfielda (1995). Predpostavila 

sta dvorano z določenim številom sedežev dveh vrst, kakovostnejših H in običajnih L. 

Število prvih je nh in drugih nl. V tem primeru čas nakupa ni pomemben, saj kupec kupi 

vstopnico, ki ima predhodno določeno ceno. To drži za marsikatere vstopnice, kot je npr. 

večje število ponovitev koncerta ali gledališke predstave, prav tako v to kategorijo spadajo 

tudi nenehno ponovljivi dogodki, kot sta npr. letalski ali železniški prevoz, saj je število 

sedežev na letalu oz. vlaku omejeno. Tako kot v gledališču se razlikuje tudi kakovost 

sedeža, saj pri vseh proizvodih ločimo prvi in drugi razred. Vsak potrošnik ima raje prvi 

kot drugi razred, pripravljenost plačati razliko v ceni za prvi razred pa med njimi varira. Z 

rh in rl sta označeni ceni sedeža H in L, ki ju je potrošnik pripravljen plačati za sedež 

izbrane kvalitete. Prodajalec ve, da so povpraševalne cene razporejene skladno s funkcijo 

f(rh, rl), vendar ne zna določiti povpraševalne cene posameznega kupca. Cene morajo biti 

določene vnaprej in morajo biti enake za vse kupce. Prodajalec določi cene z namenom 

maksimiziranja celotnih prihodkov, za kar mora poznati obnašanje kupcev glede 

posamezne kategorije sedežev. Predvideva se tudi, da prodajalec ne omogoča preprodaje 

vstopnic, kar v realnosti navadno ni mogoče. 

Če sta ph in pl dejanski ceni, po kateri organizator koncerta zaračuna za posamezno vrsto 

sedežev, potem se kupec s povpraševalno ceno rh oz. rl odloči za nakup vstopnice na 
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podlagi veljavnosti naslednjih trditev: rh – ph > 0 ali rl – pl > 0. V primeru, da je razlika 

med povpraševalno in dejansko ceno pozitivna, potrošnik izbere sedež H ali L skladno z 

naslednjo funkcijo: 

max{rh – ph, rl – pl}.              (1) 

Iz zgornje enačbe vidimo, da cenovna politika (ph, pl) deli potrošnike (rh, rl) na tri področja, 

kot je prikazano na Sliki 1. Vsi potrošniki, katerih pričakovana cena je manjša od dejanske 

cene, vstopnic ne kupijo. Tisti potrošniki, katerih pričakovana cena pade v področje H, 

kupijo kakovostnejše vstopnice, tisti, katerih pričakovana cena pade v področje L, pa 

običajne vstopnice. 

Na Sliki 2 je prikazano, kako sprememba v ceni vstopnice posamezne kategorije vpliva na 

dejanski nakup vstopnic v posameznem področju. Če ph naraste na ph' in pl ostane enaka, 

jih nekaj iz razreda H ne bo kupilo vstopnic (tisti, katerih pričakovana cena pade v 

področje 1 na Sliki 2). Ostali, katerih pričakovana cena za običajne sedeže je dovolj 

visoka, se bodo zaradi povišanja cene ph odločili za nakup cenejših vstopnic (področje 2 na 

Sliki 2). Če cena pl naraste na pl' in ph ostane enaka, se nekateri potrošniki, ki so prej kupili 

vstopnice L, ne bodo odločili za nakup (področje 3 na Sliki 2), nekateri pa se bodo po 

povišanju cen cenejših vstopnic odločili za nakup vstopnic H (področje 4 na Sliki 2). 

Slika 1: Delitev vstopnic na tri razrede  Slika 2: Vpliv povišanja cen vstopnic 

 

 

 

Vir: S. Rosen & A. Rosenfield, Ticket pricing, 1995, 

str. 5, slika 1. 

 Vir: S. Rosen & A. Rosenfield, Ticket pricing, 1995, 

str. 5, slika2. 

Največji problem, s katerim se sooča koncertni manager pri določitvi cen vstopnic, je, kako 

določiti ceno, ki bi maksimizirala njegov prihodek ob dani omejitvi števila sedežev v 

prireditvenem prostoru. Ne obstajata le dve vrsti kupcev, ampak vrsta različnih kupcev z 
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različnimi preferencami, vključno s takimi, ki so pripravljeni kupiti vstopnice le, če je 

njihova cena dovolj nizka. V tem primeru se mora manager odločati med tem, ali znižati 

ceno, da bo sprejemljiva tudi za to skupino, ali celo dvigniti ceno in z njo zajeti manjši del 

občinstva. Avtorja Rosen in Rosenfield (1997) sta z analizo določanja cene koncertne 

vstopnice pokazala, da lahko prodajalec problem določanja cene reši v dveh korakih. V 

prvem prodajalec ceno določi v skladu z maksimiziranjem prihodkov, v drugem pa 

prodajalec ceno določi glede na razpoložljivost in kakovost sedežev ter glede na ceno 

komplementarnih dobrin (majic, kap, zgoščenk, pijače ipd.) oz. pričakovane prihodke od 

njihove prodaje. Cena vstopnice je v slednjem primeru postavljena nižje, kot bi bila v 

primeru odsotnosti komplementarnih dobrin, saj zaradi večjega občinstva naraste prodaja 

komplementarnih dobrin, kar v končni fazi zviša prihodke.  

Pomembno je, da cena vstopnice ni določena tako, da jo primerjamo z ostalimi dogodki, 

temveč na podlagi cene izvedbe dogodka in na podlagi tega, ali bo le-ta dobičkonosen. 

Problem določanja cene je pomemben, saj neizkušeni organizatorji pogosto podcenijo 

različne stroške. Če je cena vstopnice določena, preden smo določili stroške, bomo 

najverjetneje morali zmanjševati sredstva za vse tiste stvari, ki naredijo dogodek poseben. 

Cena vstopnice naj bo določena na osnovi natančnega stroškovnika. Šele nato upoštevamo 

cene vstopnic konkurenčnih dogodkov in koliko je trg pripravljen plačati, kar prav tako 

zastavimo na osnovi realnih podatkov (Shone, 2004). 

V praksi je problem precej kompleksnejši. Organizator pri določitvi cen vstopnic lahko 

uporablja izračune in napotke, kot so opisani, a je to breme prepuščeno tudi njegovi 

intuiciji. Najtežje je oceniti, koliko je za določen koncert v določenem kraju potencialnega 

občinstva in koliko so pripravljeni plačati za vstopnico. V Sloveniji je razmerje cen 

vstopnic med prestolnico in ostalimi kraji za istovrstno prireditev tudi 1 : 2. Na to vplivajo 

tako kupna moč posameznega kraja oz. regije in struktura prebivalstva (npr. delež šolarjev 

in študentske populacije) kot tudi čisto bizarni dogodki (npr. plačilni dan v industrijskih 

regijah, pomemben lokalni dogodek, prenos nogometne tekme, začetek trgatve v 

vinorodnih krajih ipd.).  

Ko je cena določena prenizko, so vstopnice hitro prodane, s tem pa je izgubljena možnost 

višjega zaslužka. Če je oblikovana cena previsoka, so lahko prihodki enaki, a je zaradi 

manjšega števila obiskovalcev prireditveni prostor videti bolj prazen, kar pomembno 

vpliva na izvedbo izvajalca in njegov renome v javnosti ter medijih. Posledično to lahko 

vodi v manjši interes obiskovalcev pri naslednjih koncertih. Managerji lahko rešujejo 

preveliko povpraševanje z dodatnimi sedeži, iskanjem večjega prireditvenega prostora ali 

dodatnim koncertom (npr. se zaradi povečanega obiska včasih koncert prestavi iz male v 

veliko dvorano Tivoli).  



26 

1.4.3 Prodaja vstopnic na sekundarnem trgu 

Vstopnice se v večini primerov prodajajo po fiksni – vnaprej določeni ceni. Obstajajo tudi 

vstopnice, kjer je cena v predprodaji za 10 % nižja kot cena na dan koncerta, a izkušnje 

kažejo, da se večina vstopnic, ne glede na to možnost, proda v predprodaji. Do zdaj smo 

prodajo vstopnic razumeli predvsem kot prodajo na primarnem trgu, torej preko uradnih 

prodajalcev. Danes se razproda okoli tretjina vseh koncertov pop glasbe. Z vstopnicami za 

najbolj obiskane koncerte se pogosto trguje tudi na sekundarnem trgu preko 

nepooblaščenih prodajalcev, spletnih strani (Eventim, Moje karte) ali na ulici (najpogosteje 

pred koncertom preko uličnih preprodajalcev). Vse oblike preprodaje imenujemo 

sekundarni trg, v angleščini pa zasledimo tudi pojem »scalping«. Pojavlja se problem 

določanja takšne cene, ki bi izničila ali vsaj zmanjšala preprodajo. Uradni prodajalci bi si z 

zvišanjem cene vstopnice na primarnem trgu lahko zagotovili del dohodka, ki je zdaj v 

rokah sekundarnega trga. Obstaja več teorij o tem, zakaj so cene določenih produktov nižje 

od tržnih, vendar nobena ni dala popolnoma zadovoljivih rezultatov in odgovorov na to 

vprašanje. Becker (1991) je predstavil model, v katerem je prehranjevanje v priljubljeni 

restavraciji prikazal kot družaben dogodek, kjer so potrošnikove želje pozitivno naravnane. 

Večje število potrošnikov pomeni za posameznika večjo koristnost, saj potrošniki bolj 

uživajo v večerji, če je v restavraciji več gostov. Tudi koncertni organizatorji in 

obiskovalci pogosto obravnavajo koncert kot družabni dogodek, kar vodi do podobnosti z 

opisanim primerom – več kot je publike, večje je zadovoljstvo vseh. Courty (2000) k 

Beckerjevemu modelu dodaja, da model sicer razloži, zakaj podjetje ne dvigne cen na 

kratki rok, ko so kapacitete fiksne, ne razloži pa, zakaj na dolgi rok ne poveča svojih 

kapacitet in tako zadovolji tudi presežnega povpraševanja. Kahneman, Knetsch in Thaler 

(1986) so v model vpeljali dodatni pojem »pravične vrednosti za potrošnike«, saj menijo, 

da je pravičnost pomembnejša kot zaslužek, če gledamo na koncert kot družaben dogodek, 

ne pa kot na izključno ekonomsko transakcijo. Courty (2000) dodaja, da je povpraševanje 

za žive zabavne programe časovno odvisno. Predstavil je model z dvema skupinama 

povpraševalcev: v prvi so oboževalci – fani, ki želijo na koncert in si vstopnice zagotovijo 

vnaprej, v drugi pa tisti, ki sicer želijo na koncert, vendar še niso prepričani, ali bodo v 

času koncerta prosti – poimenujemo jih lahko »zamudniki«. Bližje kot je koncert, jasneje 

je, kdo iz skupine zamudnikov se bo koncerta udeležil. Tem predstavljajo vstopnice večjo 

vrednost in so zanje pripravljeni odšteti več. Zaradi njihove pozne odločitve za nakup 

obstaja možnost, da bodo vse vstopnice predčasno pokupili oboževalci oz. tisti, ki se takoj 

odločijo za nakup. Organizatorji koncertov ne morejo »tekmovati« s preprodajalci 

vstopnic, ker fani po številčnosti prekašajo tiste iz skupine »zamudnikov«. Zaradi te 

predpostavke preprodajalci vstopnic predčasno kupijo večje število kart po prodajni ceni in 

jih kasneje prodajo z dobičkom. Čeprav ta raziskovalni model zahteva veliko dodatnih 

predpostavk, ki organizatorjem onemogočajo popoln prevzem sekundarnega trga, je 

pomembna lastnost trga vstopnic ta, da nekateri kupci svoje povpraševanje zaznajo šele po 

določenem časovnem obdobju.  
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1.4.4 Dokaz sekundarnega trga 

Ker je preprodaja vstopnic praviloma obravnavana kot nelegalna oz. »underground« 

dejavnost, je na tem področju malo empiričnih raziskav. Krueger je leta 2002 izvedel 

raziskavo med 858 oboževalci na koncertu Brucea Springsteena in E Street Banda v 

Filadelfiji. Kot je bilo takrat v navadi, je bila primarna cena vstopnice 75 USD. Koncert je 

bil del velike turneje The Rising in je bil razprodan kmalu po tem, ko so bile vstopnice 

dane v prodajo. Prav to je bil indikator, na osnovi katerega je bilo pričakovati znatno 

prodajo na sekundarnem trgu. Rezultati raziskave so bili naslednji: 

 Le med 20 in 25 % vstopnic je bilo kupljenih na sekundarnem trgu. Pred raziskavo so 

koncertni poznavalci pričakovali, da bo ta delež veliko višji. Preprodaja pred 

koncertnim prizoriščem je bila redka. Večinoma je potekala preko licenciranih 

preprodajalcev ali spleta. 

 Povprečna cena vstopnice na sekundarnem trgu je znašala okoli 280 USD, čeprav je 

večina obiskovalcev zanjo plačala prvotno ceno 75 USD. 

 Vstopnice za boljše sedeže se redkeje preprodajajo kot vstopnice slabših sektorjev, 

čeprav je interes obiskovalcev za boljšimi sedeži večji. To si razlagamo tako, da veliki 

oboževalci prvi čakajo in kupijo vstopnice. Največji povpraševalci za najboljšimi 

sedeži so oboževalci in jih zato ne bodo preprodajali. Torej je distribucijski mehanizem 

na trgu vstopnic neučinkovit. 

 Udeleženci koncerta so bili povprašani o času nakupa vstopnice, s čimer je avtor želel 

preveriti Courtyjev model preprodaje. Rezultati so bili mešani. Na eni strani so bile po 

pričakovanjih vstopnice na sekundarnem trgu kupljene kasneje kot na primarnem trgu, 

in sicer jih je 90 % kupilo mesec dni pred koncertom. Na drugi strani se cena vstopnic 

ni dvignila s približevanjem datuma koncerta, kot je v svojem modelu predvideval 

Courty.  

 Prihodki koncerta bi bili mnogo višji, če bi bile cene vstopnic postavljene dovolj 

visoko, da bi izničile sekundarni trg. Če bi bila cena na primarnem trgu enaka 

povprečni ceni na sekundarnem trgu, torej 280 USD, potem bi bili prihodki koncerta 

lahko precej višji. Pri konkretnem primeru je bila podana ocena, da bi s koncertom 

namesto 1,5 mio. USD lahko zaslužili med 1,1 in 1,4 mio. USD več. Na osnovi tega 

izračuna lahko nedvomno ugotovimo, da nastopajoči glasbeniki na kratek rok žrtvujejo 

velik del svojega prihodka, če organizatorji postavijo ceno vstopnic pod tržno raven. 

Poudariti je treba, da so številni rezultati te raziskave brez vsakršne vrednosti in da so 

podani po opazovanju enega koncerta, ki ni nujno reprezentativen primer, ki ga lahko 

generaliziramo kot pravilo za vse ostale. Čeprav ni nobenega dvoma, da je sekundarni trg 

pomemben pojav v glasbenem poslu, nas nekatere ugotovitve vodijo k drugačnemu 

razmišljanju, in sicer: 

 celotno število prodanih vstopnic je zadnja leta v upadanju; 
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 obiskovalci ugotavljajo, da so vstopnice za koncerte predrage;  

 koncerti se redko razprodajo in s tem odpade sekundarni trg. 

1.4.5 Preteklo gibanje cen koncertnih vstopnic 

Cene kart rock & roll koncertov so bile v zadnjih desetletjih deležne mnogih sprememb. 

Pred letom 1996 so cene koncertnih vstopnic naraščale dokaj skladno z inflacijo, med 

letoma 1996 in 2003 pa so se njihove cene povečale mnogo bolj od indeksa cen 

življenjskih potrebščin, ki je najpogosteje uporabljeno merilo za inflacijo. Povprečna cena 

koncertne vstopnice je v tem času narasla za kar 82 %, medtem ko je indeks narasel za 17 

%. Še več, upadla sta tudi število prodanih vstopnic in število ponovitev predstav oz. 

koncertov, kar sovpada z monopolizacijo industrije. In zakaj je tako? V osnovi naj bi se 

cene vstopnic za rock & roll koncerte oblikovale tako, da bi prodajalcu zagotavljale 

največji dobiček v določenem časovnem obdobju z upoštevanjem prodaje 

komplementarnih dobrin, kot so npr. majice ali zgoščenke (Rosen & Rosenfield, 1997). 

Kot sem že povedal, koncert predstavlja izkustveno dobrino (angl. experience good), saj 

potrošnik pred potrošnjo ne ve, kakšno koristnost bo na koncertu dosegel. Zato imata na 

določanje cene vstopnice zelo velik vpliv zelo pomemben imidž in sloves izvajalca 

(Krueger, 2004). 

Slika 3: Povprečne (Average), najvišje (High) in najnižje (Low) cene vstopnic ter rast 

indeksa cen življenjskih potrebščin (CPI) med letoma 1981 in 2003 

 

Vir: A. B. Krueger, The economics of real superstars: the market for rock concerts in the material world, 

2004, str. 33, slika 1. 

Na Sliki 3 je mogoče videti povprečno ceno koncertne vstopnice (celotni prihodek deljen s 

številom prodanih vstopnic v posameznem letu) za vse koncerte med letoma 1981 in 2003 

ter (tehtane) povprečne cene najvišjih in najvišjih koncertnih vstopnic. Slika tudi kaže, 

kakšna bi bila povprečna cena vstopnice, če bi le-ta rasla skladno z indeksom cen 

življenjskih dobrin (CPI). Med letoma 1981 in 1996 so cene koncertnih vstopnic naraščale 

malenkostno hitreje kot inflacija: cene koncertnih vstopnic so rasle povprečno za 4,6 % 
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letno, medtem ko je bila zabeležena rast CPI 3,7 % letno. Med letoma 1996 in 2003 so 

cene koncertnih vstopnic rasle precej hitreje od inflacije, in sicer 8,9 % letno v primerjavi z 

2,3-odstotno inflacijo. 

Slika 4: Primerjava rasti cen vstopnic za koncerte in ostale kulturno-športne prireditve 

 

Vir: A. B. Krueger, The economics of real superstars: the market for rock concerts in the material world, 

2004, str. 35, slika 3. 

Slika 4 namesto običajne stopnje inflacije upošteva bolj primerljivo mero za rast cen 

koncertnih vstopnic. To je rast cen vstopnic za ostale zabavne programe, kot so razne 

kulturno-športne prireditve. Cene teh vstopnic so prav tako narasle bolj kot inflacija, in 

sicer do leta 1996 skladno s koncertnimi vstopnicami, med letoma 1997 in 2003 pa so cene 

koncertnih vstopnic skupno narasle za 64 %, medtem ko so cene vstopnic za ostale 

kulturno–športne prireditve narasle za 32 %. Še vedno obstaja znatna razlika, ki je, v 

primerjavi z običajno inflacijo, precej manjša. 

Na Sliki 5 je prikazano gibanje števila koncertov, na Sliki 6 gibanje števila prodanih 

vstopnic in na Sliki 7 pa prihodek od prodanih vstopnic med letoma 1981 in 2003. 

Slika 5: Število koncertov med letoma 1981 in 2003 

 

Vir: A. B. Krueger, The economics of real superstars: the market for rock concerts in the material world, 

2004, str. 36, slika 4a. 
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Slika 6: Število prodanih vstopnic med letoma 1981 in 2003 

 

Vir: A. B. Krueger, The economics of real superstars: the market for rock concerts in the material world, 

2004, str.36 x, slika 4b. 

Slika 7: Prihodek od prodanih vstopnic med letoma 1981 in 2003 

 

Vir: A. B. Krueger, The economics of real superstars: the market for rock concerts in the material world, 

2004, str. 36, slika 4c. 

1.4.6 Bowiejeva teorija 

Za začetnika te teorije lahko štejemo kar rock & roll pevca Davida Bowieja, ki je 

napovedal, da bo glasba postala samoumevna kot tekoča voda ali elektrika. Zato je svojim 

kolegom glasbenikom svetoval, da naj bodo pripravljeni na veliko turnej, saj bodo te 

predstavljale praktično edini vir njihovega zaslužka (Krueger, 2004). Uradno je bila teorija 

predstavljena leta 2004 s strani Alana Kruegerja, razlaga pa hiter porast cen koncertnih 

vstopnic, ki smo mu bili priča med letoma 1996 in 2003. Opozarja, da je prodaja glasbenih 

CD upadla med letoma 1996 in 2002, kar je imelo negativen vpliv na zaslužke 

superzvezdnikov. Slabša prodaja je posledica razvoja spleta, brezplačnega prenosa glasbe, 

legalnega ter tudi nelegalnega kopiranja zgoščenk oz. piratstva. Preden je obstajala 
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možnost nelegalnih prenosov, so imeli glasbeniki razlog, da so prodajali cenejše koncertne 

vstopnice, saj so si s tem povečali občinstvo, to pa se je odražalo v večji prodaji albumov. 

Z razvojem spleta, ki je omogočil enostaven prenos ter kopiranje glasbenih datotek je 

povezava med tema dvema produktoma razpadla, kar pomeni, da morajo pevci oz. 

glasbene skupine zaslužiti toliko več na koncertih, torej postaviti višje cene koncertnih 

vstopnic. Kruegerjeva teorija je sprožila različne odzive. Večinoma so se bralci z njim 

strinjali, vendar ni bilo malo takih, ki so zagovarjali prosto uporabo spleta (Plummer, 

2006). 

Na podlagi Bowiejeve teorije je Krueger postavil hipotezo, da so v preteklosti, ko je večji 

obisk koncertov vplival na prodajo albumov, managerji imeli razlog za določitev nižje 

cene vstopnic od tiste, s katero bi glasbeniki lahko maksimizirali dobiček koncerta. Nove 

tehnologije, ki oboževalcem omogočajo pridobitev glasbe brez nakupa zgoščenke ali 

drugega medija, to hipotezo podrejo. S piratstvom in nelegalnim prenosom glasbenih 

datotek s spleta se je povezava med koncerti in prodajo plošč uničila, koncertnim 

vstopnicam pa se je dvignila cena, saj so koncerti na trgu zaznani kot monopolni izdelki. 

Le najboljši glasbeniki si lahko zaradi priljubljenosti in zvestih oboževalcev privoščijo 

računati višjo ceno za vstopnice, zato se je razlika med cenami koncertnih vstopnic v 

zadnjih letih povečala. 

Če primer predstavimo empirično, lahko predvidevamo dva med seboj komplementarna 

proizvoda – koncertne sedeže in zgoščenke, ki jih poimenujmo proizvod 1 in proizvod 2, 

ter monopolno moč na obeh trgih (Tirole, 1998). Zaradi komplementarnosti proizvodov je 

predstavljena glasbenikova krivulja povpraševanja po posameznem proizvodu D1(p1, p2) in 

D2(p1, p2) odvisna od cen obeh proizvodov. Stroški so med seboj neodvisni in odvisni od 

količine proizvedenih posameznih proizvodov, C1(D1) in C2(D2). Glasbeniki maksimizirajo 

dobiček z določitvijo cen p1 in p2 v skladu s spodnjo enačbo: 

 

                    (3) 

Primeren pribitek na mejne stroške za koncertne vstopnice je: 

,            (4) 

kjer  predstavlja elastičnost povpraševanja 

Krueger zagovarja trditev, da se je drugi del enačbe zmanjšal, saj ima povečan obisk 

koncertov oz. večja priljubljenost manj vpliva na prodajo zgoščenk. Zato glasbeniki in 

njihovi managerji ne bi smeli biti omejeni pri določanju cen vstopnic. Časovno Bowiejeva 

Max 

{p1, p2} 

 

 

p1D1(p1, p2) + p2D2(p1, p2) – C1(D1) – C2(D2). 
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teorija sicer ne sovpada popolnoma z razvojem tehnologije, a je temu dovolj blizu. Cene 

koncertnih vstopnic so začele rasti hitreje od cen ostalih kulturno-športnih prireditev v letu 

1997, največji skok pa je zabeležiti po letu 2000.  

1.5 Teorija superzvezdnika 

V medijih pogosto objavljajo letne lestvice zaslužka ljudi iz sveta zabave, športa in filma 

(Forbes), iz katerih je razbrati, da znotraj teh dejavnosti obstajajo posamezniki, katerih 

delo je materialno vrednoteno do neslutenih višin. Kdo si ti ljudje – umetniki, medijske 

osebe, športniki, ekonomski »guruji« in v čem so pri svojem udejstvovanju tako posebni, 

da so »preplačani« glede na ostale udeležence istega posla? Kaj je tisto, kar jih razlikuje od 

ostalih in postavlja na vrh piramide? Kaj je tista čudežna substanca, ki generira ta ekstra 

dobiček? Ali je to kakovost glasu, število prodanih plošč, število obiskovalcev koncertov 

ali morda fizična lepota? V čem je Madonna boljša od Celine Dion ali Rollingi od 

Metallice, da so njihovi zaslužki tako različni? Kateri izmed naštetih parametrov je v tej 

igri odločujoč? Ta vprašanja so predmet pogostih neformalnih debat med udeleženci 

glasbenega posla in tudi med številnimi laiki, ki kot potrošniki spremljajo svet 

superzvezdništva. V tem poglavju bo ta tematika predstavljena skozi ekonomske 

značilnosti zvezdništva, ker zvezdništvo brez svoje ekonomske narave in ekonomskih 

učinkov, ki jih prinaša, ni zvezdništvo, ampak medijsko pojavljanje oz. žargonsko 

»razkazovanje«. 

Ekonomska znanost se je s temi vprašanji začela ukvarjati šele pred kratkim. Že Alfred 

Marshall (1947) je poudaril pomen inovacij in tehnologije, ki pri masovni produkciji 

znižajo ceno na enoto kakovostnih dobrin in hkrati omogočijo visoko kakovostnim 

dobrinam, da dosežejo večji tržni delež. Ravno ta fenomen superzvezdnika (angl. 

superstars) je leta 1981 v svoji raziskavi The Economics of Superstar opisal Sherwin 

Rosen. Do fenomena superzvezdnika pride, ko relativno majhno število ljudi s svojim 

delom dosega nadpovprečno visoke zaslužke, s tem pa dominirajo v dejavnostih, v katerih 

so udeleženi (Rosen, 1981, str. 845). To so posamezniki, ki v svojem udejstvovanju 

dosegajo precejšen sloves, njihovi zaslužki pa so bistveno večji od zaslužkov njihovih 

konkurentov. Nadpovprečne zaslužke, poganja tržno ravnovesje, ki nagrajuje talentirane 

ljudi z naraščajočimi donosi. Ključ teh zaslužkov leži v obsežni publiki, ki jo imajo. 

Superzvezdniki se pojavijo na trgih in področjih, kjer produkcijska tehnologija omogoča 

skupno rabo. Npr. če nekdo gleda nogometno tekmo ali koncert na televiziji, lahko to isto 

gleda še nekdo drug. Tako produkcijski stroški ne naraščajo proporcionalno z velikostjo 

superzvezdnikovega trga. To omogoča peščici artistov oz. enemu samemu, da servisira 

celotni trg, tako da se večina uporabnikov na nekem trgu preko tržnega povpraševanja 

koncentrira na njihove storitve. Dva osnovna dejavnika, ki poganjata tržno povpraševanje, 

sta talent in popularnost. V ekonomski literaturi lahko zasledimo več teorij o fenomenu 

superzvezdnika, ki med seboj niso popolnoma izključujoče, saj vse v principu izhajajo iz 

omenjene teorije Sherwina Rosena. 
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Teorija superzvezdnika ni omejena na glasbeno industrijo. Apliciramo jo lahko na različne 

ravni človekovega udejstvovanja – šport, visoko umetnost, literaturo, poslovni svet itd. 

Prisotna je tako pri individualnih kot tudi pri skupinskih aktivnostih – ansamblih, športnih 

in poslovnih timih itd., le da je v skupinah še težje kvantificirati individualni prispevek 

vodilnega zvezdnika znotraj tima, zato je nadarjenost posameznika še težje oceniti. 

Posameznikov prispevek h končnemu izdelku oz. rezultatu skupine je namreč večinoma 

nejasen. Za primere superzvezdnikov, izoblikovanih v skupinah, lahko vzamemo izvršne 

direktorje velikih korporacij (Bill Gates), pevce rock skupin (Mick Jager) ali posamezne 

športnike v skupinskih športih. Čeprav se v športu pri kvantifikaciji posameznikovega 

prispevka znotraj tima zatekajo k statistikam igre (število metov, golov, podaj, minut v 

igri, ocen igre ipd.), na končni zaslužek posameznika te statistike pogosto nimajo 

odločilnega vpliva. Poglejmo primer iz nogometa. Za najboljšega nogometnega igralca leta 

2015 na osnovi športnih statistik velja Mesi, a je največji zaslužkar Ronaldo. Za razliko od 

tujine, kjer so zaslužki zvezdnikov velikokrat javno objavljeni (celo v promocijske 

namene), je vsakršna analiza zvezdniških zaslužkov v Sloveniji močno otežena, saj 

pridobivanje sistematičnih podatkov s tega področja predstavlja zasebno sfero 

posameznika, v katero je vdor omejen z zakoni. 

V nadaljevanju predstavljam najbolj poznane teorije superzvezdnika, ki jih je mogoče 

zaslediti v literaturi. Začenjam z očetom te teorije – Scherwinom Rosenom, nadaljujem pa 

z avtorji, ki so dopolnili njegovo teorijo, kot je npr. Moshe Adler, ki je v teorijo vpeljal 

pojem priljubljenosti. Sledi del, v katerem obravnavam najbolj znane empirične raziskave 

teh teorij, zaključim pa z zaslužki superzvezdnikov. 

1.5.1 Teorija superzvezdnika po Sherwinu Rosenu 

Prvi je teorijo superzvezdnika (angl. superstar theory) leta 1981 razvil Sherwin Rosen. 

Teorija temelji in izvira iz umetniškega področja, ki je bilo tudi osnova za vrsto nadaljnjih 

empiričnih raziskav o superzvezdnikih. Teorija pravi, da v nekaterih gospodarskih 

aktivnostih obstaja koncentracija proizvoda med nekaj posamezniki. Povezana je tudi z 

delitvijo dohodka in velikimi nagradami za najuspešnejše. Podal je slikovit prikaz svojih 

argumentov s predstavitvijo glasbenega in gledališkega trga. V preteklosti je bodisi 

glasbenik bodisi igralec, ne glede na to, kako dober je, lahko servisiral omejeno število 

ljudi. Razvoj sodobne avdiovizualne tehnologije, medijev in nosilcev zvoka ter slike 

omogoča artistom nesluten doseg, hkrati pa porabnikom omogoča konzumacijo najboljših 

globalnih izdelkov in artistov. Tako postane najboljši artist v teh pogojih monopolist. 

Čeprav maksimizacija dobička narekuje bodisi nižanje cene in prodajo vsem porabnikom 

bodisi višanje cene in prodajo nekaterim, je vse skupaj odvisno od elastičnosti 

povpraševanja za njegovim produktom. Nastanek superzvezdnika pojmuje kot statičen 

proces, ki je odvisen od ene spremenljivke – talenta. Porazdelitev dohodka med artisti ni 

enaka porazdelitvi talenta oz. nadarjenosti, kar kaže na to, da so razlike v uspehu, 

merjenim z zaslužkom, precej večje od razlik v nadarjenosti. Rosen v svoji teoriji poudarja, 



34 

da nagrade in možnosti za uspeh posameznika rastejo neproporcionalno z njegovo 

nadarjenostjo, saj večino zaslužka pobere relativno majhno število oseb. To je v nasprotju 

z načelom tržnega gospodarstva, po katerem konkurenca zagotavlja, da so npr. delavci 

plačani v sorazmerju s proizvodom, se pravi posledično tudi artisti v sorazmerju s svojo 

nadarjenostjo. Za nastanek fenomena superzvezdnika morajo biti po Rosenu (1981) 

izpolnjeni vsaj naslednji pogoji: 

 zanimivost za medije: udejstvovanje, s katero se superzvezdnik ukvarja, mora biti 

zanimivo za medije, saj pojavnost v medijih dviguje njegovo prepoznavnost in s tem 

tudi zaslužke; 

 nenadomestljivost: končni proizvod superzvezdnika mora biti nenadomestljiv – nima 

substituta, saj je potrošnik v tem primeru pripravljen plačati višjo ceno zanj kot za 

proizvod konkurenta; 

 velikost občinstva: superzvezdnik je nekdo, katerega »občinstvo« oz. število strank je 

ogromno v primerjavi z ostalimi. 

Vsem superzvezdnikom sta po Rosenu (1981)skupna dva elementa:  

 tesna povezava med osebno nagrado oz. zaslužkom in velikostjo posameznikovega trga 

oz. občinstva; 

 tendenca, da se tržni delež oz. občinstvo usmeri k najbolj nadarjenim. 

Že splošna logika nam pove, da bodo največ zaslužili tisti zvezdniki, ki tudi prodajo največ 

albumov. Ker to velja tako za prodajalce avtomobilov kot tudi za rock skupine, to ni edini 

razlog za velike zaslužke superzvezdnikov. Ta teorija namreč ne jemlje v zakup velikosti 

trga in tudi ne posameznikov, ki nadzirajo znaten tržni delež, saj predvideva, da so izdelki 

vseh proizvajalcev enaki in zato med seboj substituti. Rosen je izpeljal svojo teorijo na 

osnovi dveh ključnih predpostavk. 

Prva predpostavka je, da so potrošnikove preference takšne, da so ti za majhne razlike v 

nadarjenosti pripravljeni plačati visoko ceno ker je malo slabša kakovost nepopoln 

substitut za boljšo kakovost. Zato ljudje preferirajo konzumiranje manjše količine 

visokokakovostnega proizvoda ali storitve kot večje količine proizvoda povprečne 

kakovosti. »Poslušati celo vrsto povprečnih pevcev ne bo nikoli nadomestilo enega 

nadpovprečnega izvajalca, kot je Placido Domingo.« (Rosen, 1981, str. 846). Večina ljudi 

se ne zadovolji z izvedbo manj talentiranega, a cenejšega artista, ko imajo možnost uživati 

v top izvedbi, čeprav so stroški dosti višji (Frey, 1998). To popolnoma drži, saj ljudem ni 

težko plačati višje cene za dobrega izvajalca. Ta nepopolnost substitucije se največkrat 

kaže ob priložnostnih dogodkih, statusnih dobrinah ali darilih. Ko se praznuje pomemben 

dogodek, obletnica, poroka ipd., ljudje ne iščejo povprečnosti, ampak le najboljše. 

Rosenovi superzvezdniki so tako preprosto boljši od njihove konkurence, kar jim tudi 

omogoča nadpovprečen zaslužek v primerjavi z manj nadarjenimi rivali. Za primer je 
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navedel npr. kirurga, 10 % bolj uspešnejšega pri reševanju življenj, za storitve katerega bi 

bil vsak pripravljen plačati precej več kot 10 %.  

Druga predpostavka je, da superzvezdniki izvajajo aktivnosti na trgih, kjer tehnologija 

(npr. filmi, radio, televizija, predvajalniki, splet) omogočajo artistu, da se »klonira« za 

male stroške. Bolj natančno, stroški ne naraščajo proporcionalno z velikostjo trga, kar je 

povzročilo koncentracijo na proizvode najbolj nadarjenih posameznikov. V večini 

ekonomskih aktivnosti stroški naraščajo proporcionalno z outputom oz. hitreje kot output. 

V takšnih primerih delo v velikem obsegu ne prinaša nikakršne prednosti. Naslednja 

omejitev, ki se pojavlja pri posredovanju storitev, je čas. Za večino storitev je značilen 

kontakt ena na ena z uporabnikom storitve oz. kupcem (npr. frizer, avtomehanik ipd.). 

Rosen (1981) navaja primer priljubljenega zobozdravnika, katerega pacienti so pripravljeni 

čakati ure, da pridejo na vrsto. Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo s koncentracijo ponudbe, 

če bi zobozdravnik lahko obdeloval tisoč pacientov hkrati.  

Še en zanimiv pojav, povezan z zvezdniki, je značilen za fonografsko dejavnost. Enkrat, ko 

artist izroči posnetke založniku, se ti lahko neomejeno razmnožujejo, s tem, da je trud, ki 

ga je avtor vložil v nastanek dela, popolnoma enak ne glede na to, ali se proda sto izvodov 

ali milijon. Po pokritju stroškov torej vsaka dodatno prodana enota, naj bo to koncertna 

vstopnica, zgoščenka, DVD ali knjiga, pomeni zvezdniku dodaten priliv. Ko se na trgu 

pojavijo izvajalci iste glasbene zvrsti, se hitro pokaže, kdo je bolj nadarjen. Tisti najbolj 

nadarjeni postane dominanten in ob isti ceni proda več glasbenih albumov. Zaradi večje 

nadarjenosti lahko kasneje ta dominantna oseba tudi zviša ceno svojih zgoščenk, ne da bi 

pri tem bistveno izgubila svoj tržni delež. Malenkostno višja cena lahko pri masovni 

prodaji, kot so knjige ali glasbeni izdelki, pomeni velik dodaten zaslužek in posledično 

dodaten ekstra dobiček.  

Za primer je Rosen navedel znanstvenika, katerega teorija je dostopna na spletu – njegovi 

stroški se namreč ne razlikujejo, če njegove ugotovitve uporabi nekaj ali na tisoče 

raziskovalcev. V tem primeru raste njegova prepoznavnost in s tem tudi zaslužki. Za lažje 

razumevanje teorije superzvezdnika je Rosen v svojih člankih predstavil še naslednje 

primere, ki to njegovo teorijo, kako majhne razlike v nadarjenosti pripeljejo do velikih 

razlik v zaslužkih, še dodatno pojasnjujejo: 

 trg klasične glasbe še nikoli ni bil večji kot zdaj, čeprav je število poklicnih solistov na 

posameznem inštrumentu kljub vsemu omejeno na nekaj sto. Izvajalci prvega ranga 

zaslužijo veliko več kot izvajalci drugega ranga, čeprav večina povprečnih, glasbeno 

laičnih poslušalcev bistvenih razlik pri izvajanju med njimi, razen minornih razlik, »na 

uho« sploh ne more zaznati; 

 prodaja ekonomskih učbenikov je osredotočena na nekaj najbolj prodajanih, čeprav jih 

na trgu obstaja nešteto. Neznani avtorji se z izdajo novih učbenikov skušajo prebiti v 

skupino najbolj prodajanih (angl. Top sellers), čeprav je verjetnost za to precej majhna; 
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 objavljanje zaslužkov športnikov pomeni odkrivanje vrha ledene gore, ki se osredotoča 

na uspešni del tekmovalcev. V športu redko slišimo, kaj se dogaja s številnimi 

neuspešnimi, ki imajo težave s prebijanjem iz dneva v dan; 

 direktorji velikih podjetij so veliko bolje plačani od direktorjev majhnih podjetij, 

čeprav gre za kvantitativno isto količino dela, saj so vodstvene sposobnosti v velikih 

podjetjih s hierarhično ureditvijo pomembnejše in zato tudi bolje plačane. 

Na Sliki 8 je v skladu s teorijo superzvezdnika prikazana razdelitev dohodka od prodaje 

vstopnic med zvezdniki. Vidimo lahko, da danes okoli polovico prihodka od prodaje 

koncertnih vstopnic ustvari le 1 % vseh zvezdnikov (Krueger, 2004). 

Slika 8: Delitev prihodka od prodaje vstopnic med zvezdniki 

 

Vir: A. B. Krueger, The economics of real superstars: the market for rock concerts in the material world, 

2004, str. 38, slika 6. 

Krueger (2004) je preveril, ali je rast cen povezana z naraščajočim učinkom 

superzvezdništva v 90. letih prejšnjega stoletja. Za merjenje nadarjenosti in popularnosti 

zvezdnika je uporabil merilo natisnjenih vrstic v enciklopediji rock & rolla The Rolling 

Stone Encyclopedia of Rock & Roll. Te podatke je nato združil s podatki agencije Pollstar 

o koncertnih prihodkih in cenah vstopnic ter na podlagi teh oblikoval naslednjo regresijo: 

ln Yit = α + βt Si + x'itγ + δt + εit.              (2) 
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V zgornji enačbi predstavlja ln Yit logaritem povprečne cene vstopnice, Si nadarjenost 

zvezdnika, x'it vektor sospremenljivk (velikost nastopajoče skupine, izkušnje skupine in 

navidezne spremenljivke za spol ter državljanstvo), δt je sklop stalnih učinkov, εit pa 

napaka. Ko ima koeficient nadarjenosti zvezdnika β podpisan t, ta zaznamuje različna 

časovna obdobja (1981–1986, 1987–1991 ali 1997–2003). To dovoljuje superzvezdniku, 

da se njegova kakovost spreminja skozi časovna obdobja. V regresiji to pomeni količino 

natisnjenih vrstic, skladno s časovnim obdobjem. S tem testom je Krueger želel preveriti, 

ali obstaja skok v βt po letu 1996, ko so prihodki začeli naraščati. 

Test je pokazal, da so prihodki superzvezdnikov res naraščali s časom, vendar ni pokazal 

neposrednega skoka v ceni koncertnih vstopnic po letu 1996. Zaključil je, da je za iskanje 

razloga za dvig cen v 90. letih prejšnjega stoletja treba upoštevati še druge dejavnike, ki jih 

ni zajel v regresiji. 

Zaradi tehnološkega napredka je v zadnjih letih na trgu na voljo cela vrsta novih avdio in 

video izdelkov, ki povečujejo možnosti superzvezdnikov za zaslužek. Primerjavo s 

stoletjem ali dvema nazaj, ko v vsaki hiši ni bilo televizije ali radia in so »superzvezdniki« 

zaradi slabih prevoznih možnosti imeli redke turneje po tujih krajih, je zato nemogoče 

podatiPrav to bi lahko bil eden izmed razlogov (Rosen, 1996) za naraščanje cen koncertnih 

vstopnic, saj priljubljenost nastopajočega narašča, s tem pa se še dodatno potencira 

njegovo superzvezdništvo.  

1.5.2 Adlerjeva teorija 

Najbolj znana teorija, poleg Rosenove, je teorija Mosheja Adlerja, ki Rosenovi teoriji ne 

nasprotuje, ampak jo dopolnjuje z novo spremenljivko – priljubljenostjo oz. popularnostjo. 

Adler je pojasnil, da med enako nadarjenimi posamezniki lahko nekdo postane 

superzvezdnik zaradi pozitivnega učinka kognitivnih in socialnih mrežnih eksternalij 

njegove popularnosti. Zato je predstavil model, iz katerega je razvidno, da razlika v 

zaslužku ni pogojena samo z razliko v nadarjenosti – talentu, saj superzvezdniki pogosto 

ne premorejo bistveno večje nadarjenosti od ne tako uspešnih konkurentov. Tako naj bi 

obstajala vrsta superzvezdnikov s popolnoma povprečnim talentom. Tisto, kar takšne 

»poltalente« naredi superzvezdnike, je potreba, ki obstaja na strani potrošnikov, za 

potrošnjo proizvoda, ki ga ta zvezdnik proizvaja, najsi bo to glasba, slika ali športni 

dosežek. Fenomen superzvezdnikov je po Adlerju (1985) posledica učečega se procesa. Ta 

potreba nastane, ker potrošnja umetnosti ni trenutni navdih, ampak dinamičen proces. 

Mejna koristnost kozumiranja superzvezdnikovih storitev raste z možnostjo večjega 

spoznavanja oz. spoštovanja njegovega dela. Potrošniki tako oblikujejo »potrošniški 

kapital«, ki je akumulacija potrošniških aktivnosti v preteklosti in umetnikove splošne 

prepoznavnosti kot posledica medijske prisotnosti. Večji kot je, večje je zadovoljstvo tako 

potrošnika kot umetnika (Stigler & Becker, 1977). Superzvezdništvo je tržno orodje za 

ekonomizacijo aktivnosti, kjer več kot veš, bolj uživaš, zato je popolnoma neodvisno od 
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talenta (Adler, 1985). Adler je nadalje prepričan, da je za nastanek superzvezdnikov 

odločilno naključje – sreča, ki po principu »kotaleče kepe« neznanega artista spremeni v 

zvezdnika, ki ga potrošniki dodajo v svojo potrošniško košarico. V tem »kotaljenju« en 

umetnik pridobi malenkost večje občinstvo kot drugi, to pa pritegne nove in nove množice 

potrošnikov – fanov, ki želijo konzumirati enak produkt kot večina. Potrošniki se torej 

želijo obnašati socialno in družbeno zaželeno, zato jim dodano vrednost prinaša potrošnja 

istega, poznanega proizvoda in ne nadarjenost umetnika. To je tista prednost, ki pozneje 

naredi tega »srečnega« umetnika za bolj popularnega. Ker potrošniki dajejo prednost 

znanim umetnikom, bodo tudi ostali, ki so predhodno mogoče izbrali drugega, na osnovi 

vsesplošne popularnosti kmalu »presedlali« na popularnejšega. Znano je, da je med 

mladimi, ki so hkrati največji porabniki glasbene industrije, zelo pomembno konzumirati 

izvajalca, ki je »in« oz. katerega popularnost je trenutno največja. Ravno zato velja v 

glasbenem poslu nepisano pravilo, da je pomembno biti »ob pravem času na pravem 

mestu«, kar vsekakor izpričuje, da je teorija o sreči kot pomembnem dejavniku uspeha zelo 

prisotna. Dvajset let kasneje je Adler (2006) opustil idejo o sreči kot edinem mehanizmu, 

ki poganja začetno selekcijo med enako nadarjenimi posamezniki. Bodoči zvezdniki po 

navadi ne želijo več prepustiti te možnosti zgolj naključju. Namesto tega zavestno 

uporabljajo publiciteto, kot je pojavljanje v socialnih omrežjih, pogovornih oddajah, na 

naslovnicah, v tabloidih, na spletu ipd., da s tem opozorijo nase in hkrati povečajo svojo 

popularnost. Z aktivnim poseganjem na trg svojih izdelkov in storitev želijo spodbuditi 

potrošnjo. Četudi se sliši bizarno, je znano, da neznani glasbeniki kupujejo svoje albume v 

želji, da bi prišli na seznam najbolje prodajanih, kar bi spodbudilo potrošnike k nakupu, ter 

bi tako lažje prišli na lestvice najbolj prodajanih zgoščenk in s tem tudi na bolj 

izpostavljene police v trgovinah. Namen tega je pritegniti pozornost javnosti in s tem 

posledično spodbuditi k nakupom nove kupce, ki te lestvice prodaje jemljejo kot 

relevantno merilo za bodoče nakupe. Pri koncertnih prireditvah se dogaja, da izvajalci 

razdelijo vstopnice in si s tem zagotovijo večji obisk koncerta ter generirajo večji odziv 

medijev in publike. Ravno tako glasbeniki plačujejo radijskim urednikom, da vrtijo njihove 

pesmi na radiu (angl. Payola).  

MacDonald (1988), ki v svoji teoriji zajema artiste, ki nastopajo, definira nadarjenost 

drugače. Nastanek superzvezdnika opisuje kot dinamičen proces. Trdi, da je vsak 

nastopajoči artist sposoben izvesti tako dobro kot tudi slabo predstavo. Razlika v 

nadarjenosti se tako kaže v večji verjetnosti izvedbe dobre predstave. Ta verjetnost naj bi 

bila v celotni karieri artista konstantna. Po presoji publike naj bi bila manjša verjetnost 

dobre predstave pri nepoznanih nastopajočih in večja pri uveljavljenih, saj v procesu 

uveljavitve ostanejo tisti, katerih verjetnost izvesti dobro predstavo je večja.  

1.5.3 Učinkovitost superzvezdnikov 

Ključ do visokih zaslužkov leži v velikosti občinstva, ki zaradi ekonomije obsega poveča 

donose in s tem zaslužek superzvezdnikov. Vprašanje, ki se v teoriji superzvezdnika 
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nenehno pojavlja, je, ali so cene, ki jih zaračunavajo zvezdniki, previsoke. Žal ekonomisti 

nimajo merila, po katerem bi bila zaračunana cena previsoka ali prenizka. Ali je 1 mio. 

EUR za nastop Beyonce, Madonne preveč ali premalo?  

Obstaja razlika med ceno, doseženo na trgu, ki novim konkurentom omogoča prost vstop, 

in ceno, doseženo na trgu, na katerem obstajajo ovire za vstop. V nadaljevanju je 

analizirana tržna moč na primeru glasbenega trga za zgoščenke. Vstop na trg je tako rekoč 

prost, če je glasbenik kolikor toliko nadarjen in ponudi svojo zgoščenko po malenkostno 

nižji ceni ter s tem privabi kupce. Po Rosenu naj bi to prepričalo potrošnika v nakup, kar bi 

kazalo na učinkovitost trga. Po Adlerjevem modelu dajejo kupci prednost 

najpriljubljenejšim izvajalcem, zato tudi enako ali celo bolj nadarjeni izvajalci, kot je 

superzvezdnik, ne morejo preusmeriti pozornosti nase, čeprav ponujajo svoje zgoščenke po 

nižji ceni kot superzvezdniki. Po Adlerjevem modelu torej vstop na trg zgoščenk za nove 

glasbenike, ki se šele poskušajo uveljaviti, ni prost, zato potrebujejo več kot nižjo ceno, s 

čimer bodo pozornost potrošnikov preusmerili nase. 

Borghans in Groot (1998) trdita, da v trenutku, ko so izpolnjeni pogoji za superzvezdništvo 

po Rosenovi teoriji, vstop na trg ni več prost, trg umetnosti pa ni učinkovit, če v skupini 

številnih artistov, ki kažejo zvezdniški potencial, vsak posameznik na začetku svoje kariere 

investira v promocijo lastna sredstva in si tako poveča možnosti uspeha, kar znižuje njegov 

kasnejši zaslužek. Borghans in Groot sta zaključila, da mora zato nekaj drugega pogojevati 

visoke zaslužke superzvezdnikov. Potrošnik mora ostati zvest proizvodom superzvezdnika, 

četudi se na trgu pojavi nov umetnik, ki bo zaračunal nižjo ceno.  

1.5.4 Empirične študije teorije superzvezdnika 

Izvedeno je bilo nekaj empiričnih študij, ki naj bi potrdile ali ovrgle postavljene teorije 

superzvezdnika. V literaturi lahko zasledimo različne načine, s katerimi so poskušali 

ocenjevati talent sam po sebi. Čeprav so obstajali poskusi, se je v praksi izkazalo, da je 

empirične teste razlik, ki povzročajo različne zaslužke superzvezdnikov, skoraj nemogoče 

opraviti, saj je spremenljivke, kot je npr. posameznikova nadarjenost, zelo težko 

objektivno oceniti in še težje kvantificirati (Krueger, 2004). V nadaljevanju predstavljam 

najbolj znane med njimi oz. tiste, ki imajo pomemben vpliv na nadaljnji razvoj teorije 

superzvezdništva. V glasbeni industriji se najpogosteje pojavljata naslednji dve. 

Hamlen (1991, 1994) je empirično testiral Rosenovo predpostavko o razliki med talenti. 

Meni, da je harmonični pristop jasno kvantificirana spremenljivka, ki meri »bogastvo« in 

»globino« pevčevega glasu (Hamlen, 1991). Uporabil je fizikalni koncept »kakovosti 

glasu« in z merilnimi napravami meril frekvenco harmoničnih zvokov, ki jo pevec 

proizvede pri petju besede »love« v kateri od svojih pesmi. Preverjal je vpliv oz. korelacijo 

nadarjenosti zvezdnikov, merjene s »kakovostjo glasu« in količino prodanih glasbenih 

plošč oz. zgoščenk. Ugotovil je, da so razlike v nadarjenosti precej večje od razlike v 

prodaji plošč. Hamlen (1991) je dokazal, da je ocenjena cenovna elastičnost prodaje plošč 
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glede na kakovost glasu statistično značilno večja od nič, toda manjša od ena. Rezultati 

testa torej niso bili dovolj za potrditev hipoteze, da je prodaja plošč odvisna od 

posameznikove nadarjenosti. S to raziskavo je tako ovrgel Rosenovo teorijo o višjih 

zaslužkih bolj nadarjenih glasbenikov. Hamlen ugotavlja, da bo reprezentativni porabnik 

raje kupil album znanega pevca. Poleg glasu je gotovo pomembna tudi kakovost skladbe in 

ne le glas pevca, ki je v svoji raziskavi Hamlen ni upošteval, saj jo je nemogoče definirati 

in še težje kvantitativno oceniti. Schulze (2003) se z njim ne strinja popolnoma, saj pravi, 

da ta teorija drži pri klasični glasbi, ne pa tudi pri rock in pop glasbi. A tudi laiku se zdi ta 

način preverjanja talenta rahlo nenavaden. V pop, rock in ostalih zvrsteh lahko o tem 

močno dvomimo. Ravno zaradi vpliva subjektivnosti, ki nastaja pri ocenjevanju 

posameznega izvajalca, je v glasbeni industriji najtežje definirati nadarjenost. Medtem ko 

nekateri pop fani obožujejo glasbo Madonne, jo drugi z isto vnemo sovražijo. Razlika med 

glasbenimi okusi posameznikov ne spreminja osnovnega mehanizma in principa tvorbe 

superzvezdnikov, ampak samo omejuje njihov trg. Potrošniki s podobnim okusom tako 

formirajo trg svojih zvezdnikov. Več kot jih je, večji so ti posamezni trgi. Bolj pomembni 

dejavniki uspeha so lahko tudi pevčeva karizma, seksapil, odrski nastop, oblačila ipd., kar 

je hkrati predmet neštetih kritik. Vse te indikatorje je treba opazovati v okviru žanra, ki ga 

artist izvaja, saj je primerjava med heavy metal bandom in komornim orkestrom 

nemogoča. 

Krueger (2004) meri nadarjenost in s tem kakovost zvezdnika po tem, koliko milimetrov 

natisnjenih vrstic mu pripada v enciklopediji rock & rolla The Rolling Stone Encyclopedia 

of Rock & Roll. Sam sicer priznava, da je to merjenje precej subjektivno, saj odraža 

preference urednikov enciklopedije, dodaja pa, da so te zelo pogosto v korelaciji z 

nadarjenostjo in priljubljenostjo pevca ali skupine.  

Chung in Cox (1994) trdita, da je za umetnika pomembno, da ima začetno prednost. Toda 

kako naj si umetnik to prednost pridobi? Se osredotoči na tehnike za dokazovanje svoje 

nadarjenosti ali uporabi druge atribute? Britney Spears si je začetno prednost pridobila s 

poudarjanjem svoje nedolžnosti, ki jo je takoj na začetku kariere pripeljala na naslovnice. 

Prav tako je Madonna polnila medije že takoj na začetku svoje kariere, saj se je njen mož 

Shawn Penn nenehno zapletal v pretepe s fotografi. Potrebna bi bila sistematična študija 

necenzuriranih biografij zvezdnikov, da bi lahko določili, kako pomembni, poleg 

nadarjenosti, so ostali dejavniki v začetku kariere superzvezdnika.  

Salganik, Dodds in Watts (2006) so uporabili eksperimentalno študijo za preverjanje 

hipoteze o nadarjenosti in priljubljenosti na umetno ustvarjenem glasbenem trgu. 14.341 

udeležencev si je izbralo nepoznane pesmi z ali brez vednosti o pretekli izbiri sodelujočih. 

Vsi sodelujoči so bili naključno dodeljeni eni od dveh eksperimentalnih skupin, ki sta se 

razlikovali v tem, da je ena imela informacijo o predhodni izbiri udeležencev, druga pa ne. 

Dokazali so, da informacije o predhodni izbiri ostalih potrošnikov vplivajo tako na 

neenakost kot tudi nepredvidljivost umetno ustvarjenega glasbenega trga. Socialni vpliv 
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povzroči asimetrijo v tržni porazdelitvi in nepredvidljivosti uspeha. Slednji je analiziran v 

obsegu, da dva »svetova« z identičnimi pesmimi, identičnimi začetnimi pogoji in 

naključno populacijo generirata različne rezultate. Ker je rezultat nepredvidljiv tudi v 

neodvisnih pogojih, avtorja zaključujeta, da nobeno merjenje kakovosti pesmi ne more 

natančno predvideti uspeha. 

1.5.5 Ali je preveč umetnikov? 

V vsaki družbi se postavlja vprašanje, ali je umetnikov preveč, še posebej v naši družbi, 

kjer se pomembna sredstva namenjajo subvencioniranju umetnikov in kjer so težnje k 

tržnemu pristopu v visoki umetnosti nekaj »nedopustnega«. Večini naših klasičnih 

umetnikov ne uspe preživeti na trgu brez dotacij s strani države. V pop sferi je nekaj 

takšnih, ki so svoje artistično udejstvovanje uspeli materializirati tako, da od tega lahko 

živijo, kar je daleč od zaslužkov tujih superzvezdnikov, pa še ti so največkrat kritizirani s 

strani kolegov zaradi »komercializacije«. Najbolj uspešen pevec na domačem tržišču lahko 

v najbolj popularnih letih zasluži do 200.000 EUR na leto, kar je glede na prihodke v 

globalnem merilo zanemarljivo majhen znesek – toliko zasluži npr. Eros Ramazzotti, ki je 

mimogrede le evropska zvezda, na enem nastopu. Po Franku in Cooku (1995) si prav 

zaradi velikosti zaslužkov superzvezdnikov številni artisti želijo priti na vrh in postati 

»zmagovalci« v tem boju. V iskanju zvezdništva ti artisti pozabijo na zaslužek v navadnih, 

neumetniških službah. Nekateri na račun umetnosti celo opustijo šolanje, ki bi jim 

omogočilo vsaj povprečen zaslužek v redni službi. Želja po zvezdništvu bi lahko zato 

marsikoga potisnila v revščino in socialno odvisnost. Rosen (1996) je o tem argumentu 

skeptičen, saj meni, da se vsak posameznik zaveda svojih možnosti uspeha. Če so te 

možnosti majhne, posamezniki hitro odnehajo pri poti na vrh.  

Ali so takšni zaslužki superzvezdnikov in ta princip distribucije prihodkov družbeno 

pravični? Najbrž ne, ker to vpliva na družbo kot celoto, kjer takšni zaslužki po eni strani 

povzročajo deformacijo na trgu dela, po drugi strani pa so gonilo mnogih, ki se vključujejo 

v te dejavnosti. Vse skupaj vodi v razkroj družbenih vrednot. Vsote, ki jih služijo 

zvezdniki prvega in drugega ranga, so vsekakor vzrok zavisti mnogih artistov in tudi laične 

javnosti. V umetniških krogih so izvajalci, ki so pravočasno dojeli moč medijev in 

samopromocije ter dosegli temu primerne materialne rezultate, večkrat zaznamovani in 

obsojeni poceni komercializacije, najsi bo to zveznik iz pop žanra ali klasike. Dokaz za to 

je, da so do takrat sicer svetovno znani tenorji Pavarotti, Carreres in Domingo po 

stadionskem nastopu na Svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1990 postali globalni 

superzvezdniki, znani kot Trije tenorji. Marsikateri »izvedenec« klasične glasbe jih je 

obsojal, da so s tem devalvirali operno umetnost, a izkazalo se je, da so s stadionskimi 

nastopi s petjem samo najbolj znanih opernih arij naredili ogromno za množično promocijo 

opere. Dejstvo je, da je zaradi tehnologije in povpraševanja »denar na mizi« – edino 

vprašanje je, kako bo razdeljen. 
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1.6 Analiza poslovnega okolja koncertnega posla v Sloveniji  

Laik vpraša organizatorja koncerta: »Zakaj pri nas ni koncerta Beyonce?« Odgovor 

organizatorja je dokaj preprost: »Ni denarja, da bi jo lahko plačali.« Seveda je ta odgovor 

preveč enostaven, da bi na osnovi njega gradili relevantno ekonomsko razlago, a hkrati v 

svoji enostavnosti pojasnjuje osnovno bistvo problema vsakega organizatorja pri 

organizaciji superzvezdniškega koncerta. Poslovno okolje koncertnega posla v Sloveniji 

doslej ni bilo obdelano na relevanten ekonomski način. V tem delu magistrskega dela je 

opredeljeno poslovno okolje koncertnega posla v Sloveniji. Različni vplivi okolja imajo 

različne posledice za posamezne udeležence v poslu, še posebej glede na vrsto dejavnosti, 

ki jo opisujem v tem magistrskem delu. 

1.6.1 Management prireditev v povezavi s poslovnim okoljem 

Poslovno okolje je seštevek vseh zunanjih in notranjih dejavnikov, ki vplivajo na določen 

posel. Obstajajo številne teoretične definicije, ki bolj podrobno opredeljujejo poslovno 

okolje. Glavna delitev je na zunanje okolje, to je tisto, na katero podjetje na kratki rok 

nima večjega vpliva, in na notranje okolje, ki je pod neposrednim vplivom podjetja (Jaklič, 

2005). Kotler (1996) namesto izraza širše zunanje okolje uporablja izraz makro okolje in 

izraz mikro okolje namesto notranje okolje delovanja. 

Vsaka prireditev je nujno povezana s svojim okoljem, kjer se izvaja. V mislih imamo 

prireditve, kjer je med izvajalci in obiskovalci neposreden stik oz. interakcija v naravnem 

okolju, dvoranah ipd. Prireditve, ki se izvajajo preko medija (televizijski studio, radijski 

prenos ipd.), imajo ravno tako svoje okolje znotraj teh studiev, a so za to nalogo 

irelevantne. Ravno tako vsaka funkcija managementa dogodkov vpliva na okolje in 

obratno okolje vpliva na posamezno funkcijo managementa prireditev. Notranje okolje 

prireditve je tako tisto okolje, znotraj katerega so udeleženci, ki izvajajo in upravljajo 

prireditev. Zunanje okolje delimo na ožje zunanje okolje, kar predstavljajo meje lokalne 

skupnosti (kraja, regije), znotraj katere prireditev poteka, stadiona, dvorane ipd. Širše 

zunanje okolje prireditve je odvisno od prepoznavnosti prireditve v širšem urbanem smislu. 

Tako je pri Evropskem nogometnem prvenstvu 2016, ki je v času pisanja magistrskega 

dela potekalo v Franciji, notranje okolje prireditve predstavljal stadion z vsemi nogometaši 

in organizatorji, v ožjem zunanjem okolju pa so zajeti vsi navijači, ki so se nahajali v 

Franciji, kjer so spremljali prvenstvo na stadionih, v lokalih, na ekranih na mestnih trgih 

ipd. Širše zunanje okolje je bila celotna Evropa, kjer koli so že spremljali to prvenstvo. 

Med okolji vlada interakcija in tako vsaka sprememba v zunanjem okolju vpliva na 

notranje okolje prireditve in obratno. Vse skupaj vpliva na ekonomsko, socialno in naravno 

okolje. Za organizatorje je pomembna kvantifikacija trga, da ugotovijo velikost trga. 

Potrebni so podatki, iz katerih se lahko oceni pomembnost dogodkov za določeno lokacijo, 

ki je lahko vas, mesto ali kakšna druga geografska regija. Podatki pomagajo pri 

kvantifikaciji vloge, ki jo imajo dogodki v ekonomiji in družbi ter so bistveni za 
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načrtovanje prizorišč in storitev. Organizatorji lahko uporabijo statistične podatke za 

marketing in promocijo dogodkov, predvidevanje povpraševanja in statistične primerjave. 

Povpraševanje po rutinsko proizvedenih produktih je v veliki meri predvidljivo, pri 

dogodkih pa ga je težje predvideti. Povpraševanje je lahko prikrito ali latentno in nihče ne 

ve, kako uspešen je lahko dogodek (Shone, 2004). 

1.6.2 Analiza PEST 

Zunanje okolje koncertnega posla analiziram s pomočjo analize PEST, katere avtor je 

Michael Porter, s katero analiziramo makro dejavnike. Namen analize je spoznati splošno 

stanje okolja in identificirati tiste zunanje dejavnike, ki pomembno vplivajo na koncertni 

posel v Sloveniji. PEST je kratica za (P) politične, (E) ekonomske, (S) sociološke in (T) 

tehnološke dejavnike. Analiza PEST je uporabno orodje za razumevanje tržnega gibanja, 

privlačnosti trga, konkurence, potenciala in usmeritev za posel. Pri analizi PEST se v tem 

magistrskem delu osredotočam na tiste elemente, ki neposredno vplivajo na koncertni 

posel. Podatke za analizo sem pridobil z intervjuji in iz sekundarnih virov podjetja Eventim 

ter združenja IPF.  

Tabela 1: Analiza PEST 

Politično-pravni elementi 

 zakonodaja za varovanje konkurence 

 zakoni in standardi zaščite okolja 

 davčna politika 

 delovna zakonodaja 

 politična stabilnost vlade 

 

Ekonomski elementi 

 gibanje bruto domačega proizvoda, splošne ravni 

cen 

 poslovni cikli 

 makro- in mikroekonomska politika 

 obrestne mere 

 ponudba denarja 

 inflacija 

 nezaposlenost 

 razpoložljivi dohodek prebivalstva 

Sociološko-kulturni elementi 

 populacija (demografija) 

 delitev dohodka 

 družbena mobilnost 

 spremembe v življenjskem slogu 

 odnos do dela in prostega časa 

 potrošništvo 

 stopnja izobraženosti 

Tehnološki elementi 

 vpliv inovacij na posel 

 odnos vlade do tehnologije 

 nova odkritja 

 hitrost prenosa tehnologije 

 hitrost zastarevanja tehnologije 

 

Vir: M. Hočevar, M. Jaklič & H. Zagoršek, Ustvarjanje uspešnega podjetja: akcijski pristop k statističnemu 

razmišljanju, vodenju in nadziranju, 2003, str. 18. 
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1.6.3 P – politično-pravni elementi 

Dogodki so lahko načrtovani z namenov vplivanja na javno mnenje o politični ideologiji. 

Prej omenjene družbene in ekonomske implikacije lahko osredotočijo in stimulirajo 

politično voljo za promocijo in vodenje dogodkov. Dogodek, voden s strani politikov, ima 

lahko prikrit namen, lahko odvrača pozornost od političnih problemov ali pa služi kot 

mehanizem za izboljšanje njihove podobe. Zato je pomembno za managerje dogodkov, da 

spoznajo ali prepoznajo, kdaj je lahko politični element pozitiven in kdaj ne (Shone, 2004). 

Koncertni posel je v Sloveniji zakonsko reguliran z naslednjimi zakoni: Zakon o javnih 

shodih in javnih prireditvah (ZJSJP), Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ), Zakon o avtorski in 

sorodnih pravicah (ZASP) in s številnimi drugimi predpisi, ki natančno regulirajo vse 

podrobnosti prireditev – od zavarovanja občinstva, požarne varnosti in gasilske službe, 

velikosti odra do reševalnih vozil ipd. Vsi ti predpisi dokaj togo določajo »pravila igre«, 

znotraj katerih poteka koncertni posel, velikokrat neupoštevajoč dejansko stanje, naravo 

koncerta, vrsto občinstva ipd. Za primer navajam, da je za vsakih 100 obiskovalcev treba 

angažirati enega varnostnika. To določilo je primerno, če gre za npr. »open-air« rock 

koncerte, kjer prodajajo alkoholne pijače, saj se s tem zagotovi varnost ob morebitnih 

izgredih. Enako pravilo je zelo togo, če se izvaja na sedečem koncertu pevskih zborov. 

Tako je organizator polne dvorane Stožice ob koncertu partizanskih pevskih zborov 

potreboval več kot 100 varnostnikov, kar je delovalo neprijetno na občinstvo. Enako toga 

je delovna zakonodaja, ki zahteva od organizatorja koncerta, da zagotovi, da imajo vsi 

udeleženci koncerta veljavna delovna dovoljenja, pogodbe, avtorske pogodbe in, ker gre 

velikokrat za tuje nastopajoče, tudi veljavne delovne vize. S tem ni nič narobe, a je narava 

koncertnega posla drugačna. Ker je velik del koncertnih aktivnosti »outsourcing« 

(ozvočenje, oder, luč, snemalna tehnika, varnostniki), se velikokrat zgodi, da podizvajalec 

nima reguliranih vseh razmerij oz. nima pri sebi vseh dovoljenj, ko npr. postavlja luči na 

stropu dvorane. Ob inšpekcijskem ogledu, ki je po navadi nekaj ur pred prireditvijo, 

zakonsko odgovarja organizator prireditve in s tem tvega tudi odpoved koncerta. Kot 

primer navajam, da je inšpektor nekaj ur pred začetkom hotel odpovedati koncert Tanje 

Žagar, ker lastnik odra ni imel pri sebi certifikata o ustreznosti odra.  

1.6.4 E – ekonomski elementi 

Neposredne ekonomske posledice, kot so zaposlenost in davčni prihodki, morda niso tako 

znatne, so pa znatni posredni vplivi za lokalne ponudnike produktov in storitev ter lokalno 

infrastrukturo in okolje. Obiskovalci prinašajo denar trgovcem, gostincem (hrana in 

pijača), ponudnikom nastanitev itd. Pogosto so ti dogodki sponzorirani s strani mestne 

uprave ali občine. Sponzorstvo tako deloma bazira na ekonomskih in družbenih koristih, ki 

jih prispeva skupnost v obliki povišanega števila obiskovalcev ali višje porabe denarja 

(Shone, 2004). Večina dogodkov ne prinaša dolgoročnih izboljšav pri napredku, nekateri 

pa lahko predstavljajo razvoj za njihov cilj. Razvojni dogodek je lahko uporabljen kot eno 



45 

izmed mnogih orodij za ponovni razvoj, ustvarjanje podobe in regeneracijo za dosego 

pozitivnega rezultata. Ta rezultat je lahko podpora športni aktivnosti in turizmu ali pa 

vpliva na izboljšanje okolja določene lokacije. A večina posebnih dogodkov nima takšnega 

vpliva, saj ta ni med njihovimi cilji (Shone, 2004). 

1.6.4.1 Slabša kupna moč in nižje cene vstopnic kot v ostalih državah Evropske unije 

Slovenska kupna moč pomembno vpliva na cene koncertnih vstopnic. Koncertni managerji 

se tega dejstva zavedajo in ga upoštevajo pri formiranju cen vstopnic za določeno 

prireditev. Njihov pogled je opisan v nadaljevanju dela. Tu navajam nekaj statističnih 

podatkov, pridobljenih iz sekundarnih virov in tudi podatkov podjetja Eventim, ki je 

največji prodajalec vstopnic v Sloveniji. 

Slovenija ima v letu 2012 po podatkih Eurostata 84 % bruto domačega proizvoda na 

prebivalca – merjeno v standardih kupne moči glede na povprečje Evropske unije in je na 

15. mestu med 28 državami članicami Evropske unije. Razvidno je, da Slovenija zaostaja 

za povprečno razvitostjo Evropske unije zaradi krize, ki traja vse od leta 2008. Če 

primerjamo cene vstopnic, po podatkih, ki nam jih je posredoval prodajalec vstopnic 

Eventim, za podobne oz. enake superzvezdniške koncerte v Sloveniji in regiji, ugotovimo, 

da so te v Sloveniji nižje, in sicer za 20–50 %. Najvišja cena vstopnic je bila za koncert Il 

Divo (120 EUR), povprečna cena vstopnice superzvedniškega koncerta pa je 50 EUR. 

Slika 10 kaže, da je povprečna cena vstopnice v obdobju 2012–2014 med 21 in 22,5 EUR, 

a so v tej statistiki zajete cene vstopnic za vse glasbene prireditve. Ker so cene vstopnic za 

domače glasbenike med 8 in 15 EUR, se povprečna cena ustrezno zniža. 

Slika 9: Povprečna cena vstopnic v Sloveniji v letih 2012–2014 

 

1.6.4.2 Brezposelnost in vpliv na cene vstopnic 

Tudi brezposelnost prebivalstva vpliva na koncertni posel. Stopnja registrirane 

brezposelnosti v Sloveniji za leto 2016 je razvidna iz tabele SURS in ostaja na ravni 12 %. 
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25.000. Ob tem se vprašamo, v kakšni povezavi je ta statistični podatek s koncertnim 

poslom. Če k temu dodamo, da je večina obiskovalcev koncertov in glasbenih prireditev 

mladih oseb v tej starosti, se vsak organizator koncerta sprašuje, kako lahko mlad človek 

brez zaposlitve kupi vstopnico za 50 EUR in koliko obiskovalcev lahko pričakuje ne glede 

na priljubljenost izvajalca. Nekoliko na boljšem so koncerti izvajalcev, priljubljenih med 

mladino do 15. leta (Justin Bieber), saj njim vstopnice kupijo starši, ki so največkrat 

delovno aktivni. 

Slika 10: Prodane vstopnice po glasbenih zvrsteh v Sloveniji v letih 2012–2014 

 

Slika 11: Prireditve v Sloveniji v letih 2012–2014 
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Slika 12: Število prodanih vstopnic na glasbenih prireditvah v Sloveniji v letih 2012–2014 

 

1.6.5 S – sociološko-kulturni elementi 

Človeške skupnosti, tako moderne in tehnološke kot stare in tradicionalne, praznujejo 
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priložnost za skupnost, da pokaže, da zna stopiti skupaj za skupno dobro. Primer tega je 

lahko lokalna umetniška razstava ali poulični festival. V sodobni družbi, kjer je zaradi 

sodobnih medijev (splet), novih metod dela in relativnega upada »tradicionalnih« 

družinskih struktur družabna interakcija oslabljena, bodo ti dogodki še bolj pomembni 

(Shone, 2004). 

1.6.5.1 Majhnost koncertnega trga 

Znano je dejstvo, da je majhno število prebivalcev v Sloveniji pomembna omejitev za 
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povpraševanja. Zato ta omejitev še toliko bolj vpliva nanj. Ko načrtujemo izvedbo 

superzvezdniškega koncerta, se moramo vprašati o potencialnem številu obiskovalcev. Ko 

niti v glavnem mestu Ljubljani, ki ima (po podatkih SURS za leto 2014) 277.554 

prebivalcev, ne moremo doseči kritične mase obiskovalcev, ki je potrebna za organizacijo 

največjih superzvezdniških koncertov, nastanejo za vsakega koncertnega managerja resni 

problemi. Za uspešno organizacijo takšnega koncerta bi bilo treba pritegniti najmanj 

50.000 obiskovalcev, kar je glede na majhnost trga skoraj nemogoče pričakovati. Največji 

generator množic je globalno gledano šport in v Sloveniji se toliko ljudi zbere v treh dneh 

le na finalu smučarskih skokov v Planici, a še to velja v primeru, da imamo tekmovalca, od 

katerega pričakujemo visoko uvrstitev. Vsi kulturni, protokolarni in družabni dogodki so 

bistveno slabše obiskani.  
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Ljubljana ima neslavni sloves mesta, v katerem sta bila odpovedana koncerta največjih 

svetovnih zvezdnikov – Michaela Jacksona in Madonne. Leta 1998 je bil v okviru svetovne 

turneje Michaela Jacksona edini odpovedani koncert ljubljanski, koncertni manager pa je 

zaradi stresa po finančnem polomu kmalu za tem preminil. Ravno tako je bil leta 2011 

odpovedan Madonnin koncert, management pa je bankrotiral. Obakrat je šlo za koncerte na 

odprtem na hipodromu Stožice. Čeprav je bila cena karte nižja kot na ostalih koncertih iste 

svetovne turneje, čeprav je šlo za naše razmere velikansko predprodajo vstopnic (20.000), 

ni bila dosežena minimalna prodaja 50.000 vstopnic oz. ekonomsko povedano »točka 

preloma«. Ker je v takšnem primeru izguba ob odpovedi manjša kot izguba ob izvedbi 

koncerta, sta bila koncerta odpovedana. Organizatorja sta se uštela, ker sta organizirala 

koncert v mestu, ki ima z okolico 300.000 prebivalcev, v času, ko so bili ostali koncerti iste 

turneje v mestih z najmanj milijon prebivalcev. Od takrat ni bilo koncertnega managerja, ki 

bi se v Ljubljani lotil organizacije superzvezdniškega koncerta na prostem.  

1.6.5.2 Neprepoznavnost Ljubljane kot regionalnega koncertnega prizorišča 

Pojasnili smo, da je za organizacijo superzvezdniškega koncerta nujno privabiti določeno 

število obiskovalcev iz regije. Po opravljenih intervjujih ugotavljam, da je za uspešen 

koncert potrebnih vsaj 20 % takšnih obiskovalcev. Vrsto let so naši glasbeni navdušenci 

obiskovali koncerte na Dunaju in Münchnu, zato smo pričakovali, da bo po odprtju 

dvorane Stožice ta proces potekal tudi v obratno smer, vendar trenutne izkušnje ne 

potrjujejo pričakovanj.  

Ljubljana je mesto, ki ima idealno geografsko lego, saj leži na križišču pomembnih 

prometnih tokov. Tudi koncertna infrastruktura je z novo dvorano Stožice primerljiva z 

regionalnimi središči (Dunaj, Zagreb, Trst, Celovec). Imamo dobro prometno 

infrastrukturo, saj je dostopnost od letališča do največje koncertne dvorane hitra. V 

neposredni bližini je hotel najvišje kategorije, kar koncertnim managerjem pomembno 

olajša logistiko pri namestitvi in transferju izvajalcev do prizorišča. Cene vstopnic so za 

enake koncerte v regiji 20–50 % nižje, kar je vabljivo za obiskovalce, ravno tako tudi cene 

letalskih prevozov in prenočišč. Kljub vsem tem primerjalnim prednostim Ljubljana pri 

koncertnih obiskovalcih nima slovesa regionalnega koncertnega prizorišča. Ljubljana je 

prepoznana kot koncertna provinca, ki ni generator obiskovalcev iz regije, saj Italijani 

gravitirajo proti Milanu, Avstrijci pa proti Dunaju. Sosednji Zagreb je tudi v prednosti, ker 

ima z okolico milijon prebivalcev, veliko Slovencev pa se odpravi na koncert v Zagreb. 

1.6.6 T – tehnološki elementi 

Slovensko prebivalstvo je dobro izobraženo, dostop do spleta pa je omogočen skoraj na 

vsakem koraku. Poslušalci spremljajo globalne trende v glasbi, seznanjeni so z 

najnovejšimi uspešnicami in najbolj priljubljenimi izvajalci. Dosegljiva je tudi vsa sodobna 

tehnologija za predvajanje glasbe in presnemavanje. 
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Prireditveni prostori v Sloveniji 

Management je poskus strnitve in sistematizacije izkušenj in nabrane vednosti, kako se je 

mogoče lotiti priprave koncerta. Vanj je vključeno tudi poznavanje zgodovine zgledov, 

preteklih izkušenj in njihovih ozadij. V magistrskem delu nakazujem, kako je mogoče 

ustvariti kulturni prostor, ki presega posamezni prireditveni prostor, kjer se koncerti 

dogajajo kar naprej, a niso vsi dogodek v enaki meri in niso vsi enako odmevni ter tudi ne 

enako uspešni. Management je v tem primeru poskus racionalnega upravljanja s 

prireditvami. Je vzdušje, v katerem izvajalci in občinstvo oblikujejo svoje izkušnje ter 

pričakovanja in tudi prepoznajo posamezne prireditve kot dogodke ter celoto kot program 

ali ponudbo. Na tej ravni je smiselno govoriti o učinkovitosti kot razsežnosti kulture 

nekega prostora in njegovi kultiviranosti, kjer je mogoče z zadostno mero predvidljivosti 

organizirati prireditve. Kulturno pokrajino bi tako lahko opisali kot prostor, v katerem 

deluje več prireditvenih prostorov, ki nagovarjajo predvidljivo število obiskovalcev, torej 

oseb, ki se dovolj pogosto ali celo redno odzivajo na celotno ponudbo. V raziskavo 

vključujem prireditvene prostore, kjer lahko organizator koncerta izvede superzvezdniški 

koncert pod predpostavko, da tak prostor zagotavlja primerno infrastrukturo za izvedbo 

prireditev z najmanj 2.000 obiskovalci. Največkrat so prireditveni prostori 

superzvezdniških koncertov športne dvorane, kulturni centri, sejemski prostori, stadioni, 

primerni za »open air« koncerte, hipodromi, mestni trgi in v zadnjem času plaže ob rekah 

ali morju. 

Športne dvorane s svojo infrastrukturo ustrezajo tovrstnim kriterijem. V Sloveniji je po 

podatkih Združenja športnih centrov Slovenije 55 športnih centrov, ki imajo tovrstne 

dvorane, primerne za koncertne aktivnosti, imajo vsako leto več kot 24,5 mio. uporabnikov 

in obiskovalcev, a se iz teh podatkov ne da razbrati, koliko je obiskovalcev koncertnih oz. 

glasbenih prireditev (Predstavitev, 2016).  

Glavni prireditveni prostori koncertov superzvezdniških artistov so največkrat dvorana 

Tivoli, dvorana Stožice, Križanke in Cankarjev dom. Poleg športnih dvoran so prireditveni 

prostori z ustrezno infrastrukturo tudi kulturni centri – Cankarjev dom v Ljubljani, poletno 

gledališče Križanke, stadion Stožice, hipodrom Stožice, Kongresni trg v Ljubljani, Lent ob 

Dravi v Mariboru, portorožka plaža ipd. Manjša dokaj priljubljena prizorišča koncertov so 

še Festivalna dvorana, Unionska dvorana in Kino Šiška. Ta prizorišča imajo kapaciteto pod 

1.000 obiskovalcev in jih po kriterijih magistrskega dela (nad 2.000) nisem obravnaval, kar 

zdaleč ne pomeni, da nimajo dovolj prestižnosti za izvedbo izbranih oz. butičnih prireditev. 

Vsa ostala prizorišča po Sloveniji (Dvorana Tabor Maribor, Arena Celje) so manj primerna 

tako logistično kot po kupni moči prebivalstva. Ker se večina koncertnega dogajanja 

velikih zvezdniških imen zgodi v Ljubljani, v raziskavi z lahkoto odmislimo ostale 

slovenske kraje in se osredotočimo na področje Ljubljane. V nadaljni raziskavi ugotavljam, 

katere prostore preferirajo naši respondenti in kateri so razlogi za izbiro določenega 

prostora za izvedbo koncerta.  
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1.6.7 Primer Beyonce 

Vrnimo se na laično vprašanje z začetka poglavja o koncertu Beyonce in primerjalno 

poglejmo ceno vstopnic za njen julijski koncert v Düsseldorfu. Dvorana je razdeljena na 

pet sektorjev glede na vrsto sedežev. Cene se gibljejo med 80 do 138 EUR, s tem, da je 

kapaciteta Esprit Arene 52.500 obiskovalcev. Ob znesku njenega honorarja za nastop, ki 

dosega po pričevanju spraševancev 1 mio. EUR, nam že preprosto sklepanje omogoča, da 

razumemo odgovor organizatorja koncerta, da za njen honorar v Sloveniji ni mogoče 

zagotoviti dovolj sredstev. Poglejmo bolj natančno. Njeni koncerti v evropskem delu 

letošnje turneje so najslabše prodani v Nemčiji, čeprav število prodanih vstopnic že 

presega 80 % celotne kapacitete Esprit Arene Düsseldorf. Če privzamem, da bi imeli 

postavljene zgolj sedeže (najmanjše možno število obiskovalcev) in da bi vse vstopnice 

prodajali po ceni 80,50 EUR (dejansko je večina vstopnic v rangu med 100 in 139 EUR), 

bi to pomenilo pri razprodani dvorani: 51.121 oseb × 80,55 EUR = 4.117.796 EUR 

prihodka. Domnevam, da velja za takšno prireditev običajna in ne znižana stopnja DDV, 

torej 19 %. Za toliko se zmanjša znesek v prvem koraku, torej za 782.381 EUR. 

Organizator koncerta si lahko razdeli ta ostanek: 4.117.796 EUR – 782.381 EUR = 

3.335.415 EUR prihodka samo iz naslova prodaje vstopnic. Pri tem ni upoštevan prihodek 

od vseh drugih storitev, ki dopolnjujejo prireditev (prodaja pijač, spominkov, nosilcev 

zvoka ipd.), in sponzorskih prispevkov (pri čemer se takoj zastavi vprašanje, čemu so pri 

takšnih zneskih sploh potrebni oz. čemu služijo). S tem denarjem mora organizator plačati 

vse stroške izvedbe vseh tistih sodelujočih in kriti vse materialne stroške, ki jih prevzame v 

takšnem primeru. Če ostane organizatorju koncerta po plačilu dvorane, reklame, tehnike in 

ostalega približno 50 % tega zneska, je to 1.677.702 EUR, s čimer lahko pokrije honorar 

Beyonce v višini 1 mio. EUR. 

1.6.8 Problemi koncertnega trga in koncertnega posla v Sloveniji 

V magistrskem delu je treba pojasniti značilnosti in probleme koncertnega trga in posla v 

Sloveniji, ki so ga respondenti v raziskavi determinirali z naslednjimi izjavami in 

parametri: 

 majhnost koncertnega trga; 

 neprepoznavnost Ljubljane kot regionalnega koncertnega prizorišča; 

 slabša kupna moč in nižje cene vstopnic kot v ostalih državah Evropske unije; 

 visoke obremenitve – davčne obremenitve, Sazas ipd.; 

 slabša koncertna aktivnost – manjše število prireditev; 

 slaba logistika in tehnična podpora; 

 padajoči trend zanimanja za koncertne prireditve; 

 pomanjkanje in težek dostop do kapitala za pripravo in izvedbo koncerta; 

 malo število relevantnih koncertnih event managerjev. 
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Problem trga je povečanje stroška provizije za prodajo vstopnice. Pred 10 leti so prodajo 

vstopnic organizirali koncertni managerji sami, večinoma po turističnih agencijah in na 

blagajni dvorane, za kar je bil prodajalec vstopnice plačan s provizijo, ki je znašala 3–5 % 

od cene vstopnice. S prihodom družbe Eventim se je ponudila nova možnost prodaje 

vstopnic po bencinskih servisih, poštah in spletu, novost pa je bila tudi možnost »on-line« 

prodaje, kjer lahko dobimo katero koli vstopnico za večino prireditev, ki jih v Evropi 

prodaja Eventim. Obiskovalcu koncerta iz npr. Iga ni bilo več treba kupovati vstopnice v 

dvorani, saj je lahko to storil na črpalki v domačem kraju. To je vsekakor prednost, vendar 

se je s takšnim načinom prodaje delež provizije povišal na 10–12 %, kar je za organizatorje 

velik strošek. Provizija je fiksna in ne upošteva dejstva, da je razpon cen vstopnic različnih 

prireditev (športnih, kulturnih, koncertnih) od 10 do 100 EUR. Tudi fizično delo prodajalca 

pri prodaji vstopnice je enako ne glede na njeno ceno, razlika je edino pri proviziji. Za 

koncert Il Divo, kjer so bile vstopnice najdražje, je znašala 30.000 EUR. Prodaja vstopnic 

je tako postala monopolna, obiskovalci so se navadili na nova prodajna mesta in koncertni 

managerji so ujeti v to prodajno mrežo. Za razliko od našega trga so na nemškem trgu 

razmere drugačne, in sicer je tam cena vstopnic fiksna in pripada organizatorju. Provizija 

za prodajo se plača posebej v višini 3–5 EUR prodajnemu mestu. Če je vstopnica kupljena 

»on-line«, se k temu prišteje še strošek poštnine. To je vsekakor konkurenčna prednost 

glede na domači trg.  

Ravno tako znaša višina nadomestil za avtorske pravice, ki jih ščiti SAZAS, pri nas 10 % 

od bruto prihodkov in je s tem nekajkrat višja kot v sosednjih državah, kjer znaša 3–5 % 

neto prihodkov. Ta strošek predstavlja enega največjih in najbolj nerešljivih problemov 

vseh koncertnih organizatorjev. Vstopnice za koncerte so obdavčene z nižjo 9,5-odstotno 

stopnjo DDV. Tendenca je bila, da se koncerti zabavnih zvrsti obdavčijo z višjo 22-

odstotno stopnjo, a na srečo ta predlog ni bil sprejet.V nadaljevanju pojasnim nekatere 

izmed navedenih parametrov. 

2 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu na začetku opredelim problem raziskave, predstavim raziskovalno 

vprašanje in hipoteze ter opišem izbrano raziskovalno metodo. Sledita opisa načrtovanja 

vprašalnika in njegove uporabe pri študiji. Empirični del zaključujejo rezultati raziskave, ki 

jim sledijo analiza in razprava o raziskovalnih rezultatih ter sklep magistrskega dela. 

2.1 Opredelitev problema raziskave 

V raziskavi magistrskega dela preučim, na kakšen način poteka organizacija glasbenega 

koncerta v Sloveniji predvsem z vidika glasbenih koncertnih managerjev. Zanimalo me je, 

v kolikšni meri se njihov pristop sklada oz. razlikuje od teoretičnih izhodišč, ki jih 

obravnava teorija event managementa.  
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2.1.1 Opredelitev raziskovalnega vprašanja in hipotez 

V magistrskem delu se ukvarjam z raziskovalnim vprašanjem: 

V kolikšni meri je teoretični okvir event managementa podlaga za organiziranje 

glasbenega koncerta v Sloveniji? 

Iz raziskovalnega vprašanja sem izpeljal dodatna vprašanja s katerimi sem se v študiji 

primera ukvarjal: 

 Ali so pri managementu glasbenega koncerta ravno tako kot pri vsakem drugem 

managementu najpomembnejši faktorji načrtovanje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje. 

 Ali so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na uspešno izvedbo glasbenega 

koncerta prava ideja, izbira primernega prizorišča, zagotovitev denarnih sredstev in 

načrtovanje časa, marketinških aktivnosti ter tehnične izvedbe. 

 Ali sta najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na formiranje cene vstopnice 

glasbenega koncerta strošek izvajalca in kapaciteta prizorišča. 

 Ali mora imeti koncertni manager na slovenski glasbeni sceni več podjetniških kot 

managerskih lastnosti, da se obdrži. 

2.1.2 Metodologija raziskave 

Magistrsko delo je multipla študija primera. Izbrana raziskovalna metoda omogoča, da 

pridobimo poglobljeno razumevanje situacije in pomena, ki ga ima koncertni posel za vse 

udeležence raziskave. Izbira primerne raziskovalne metode je pomemben del 

raziskovalnega načrta. Izbiral sem med kvantitativnimi in kvalitativnimi raziskovalnimi 

metodami. Kvantitativna raziskovalna metoda se uporablja pri zbiranju relativno majhnega 

števila informacij od relativno velikega števila izpraševancev, medtem ko pri kvalitativnih 

metodah zbiramo relativno veliko število informacij od relativno majhnega števila 

izpraševancev. 

Glede na specifično tematiko raziskave in ob dejstvu, da imamo v Sloveniji relativno 

majhno število relevantnih event managerjev, ki se ukvarjajo s koncertnim poslom, je po 

tehtnem premisleku pri tej raziskavi uporabljena kvalitativna raziskovalna metoda. Pri 

kvalitativnem raziskovanju uporabljamo nestrukturirane oblike zbiranja podatkov, pri 

katerih se instrumenti za zbiranje podatkov oblikujejo sproti in izključno za zbiranje 

odgovorov na postavljena raziskovalna vprašanja (Vogrinc, 2008). 

Lastnosti kvalitativne metode so še uporaba besed bolj kot uporaba številk, naravni, 

interaktivni in osebni pristop, intuitivni raziskovalni proces ter dejstvo, da kvalitativna 

raziskava lahko bolj pripomore k razvoju teorije kot kvantitativna – predvsem zaradi tega, 

ker je tovrstna metoda primerna tudi za opisovanje fenomenov s področja družboslovja, 
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katerega del je vsekakor tudi organizacija koncertnih dogodkov. Ta ima poleg svoje 

ekonomske plati tudi pomembno družbeno razsežnost. 

2.1.3 Kvalitativna raziskava in izbira intervjuja  

Intervju je ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov. Pri vsakodnevni 

interakciji se večina skozi pogovor in poslušanje sogovornika trudi razumeti svet, ljudi in 

okolje, ki nas obkroža. Kot del vsakodnevne socialne izkušnje izvajamo medsebojne 

intervjuje. Sprašujemo sogovornika o njegovih mnenjih in stališčih ter hkrati ugotavljamo 

njegove namere, vrednote in dejanja. Hkrati na ta način nevede postajamo »družba 

intervjujev« (Silverman, 2000), saj se število televizijskih in radijskih zabavnih oddaj, 

informativnih oddaj ter časopisov, ki nas vsakodnevno seznanjajo z intervjuji, stalno 

povečuje. Različne vrste intervjujev so tudi zelo pogosto uporabljene v različnih vrstah in 

stopnjah raziskav. Raziskovalec z intervjujem ugotavlja, kaj ljudje mislijo o proučevani 

temi, in spoznava njihova čustva, misli, namere ter pomene, ki jih pripisujejo posameznim 

stvarem in dogodkom, ki so se zgodili v preteklosti. Oseba »z intervjujem spoznava tisto, 

kar ne more ugotoviti niti s pomočjo opazovanja« (Vogrinc, 2008, str. 101). 

Pomembna je klasifikacija raziskovalnega intervjuja po stopnji standardizacije. Za zbiranje 

primarnih podatkov sem uporabil polstrukturiran globinski intervju. Predpogoj te 

raziskovalne metode je, da raziskovalec dobro pozna preučevano temo (Vogrinc, 2008). 

Informacije, pridobljene z intervjuji, se pomembno razlikujejo po svoji vsebini in 

kompleksnosti glede na sogovornika – vsak intervju je »zgodba zase«. Ta vrsta intervjuja 

vsebuje splošni del, to je ogrodje, v katerem so vnaprej pripravljena ciljna vprašanja 

odprtega tipa, ki sem jih postavil vsakemu spraševancu. Tematika vprašanj sledi 

teoretičnemu ogrodju raziskave. Spraševanca sem vprašal po določenem izhodišču oz. 

tematskem sklopu in mu pustil svobodo pri odgovoru. Poleg teh vprašanj sem postavil še 

dodatna vprašanja, ki sem jih oblikoval sproti med potekom intervjuja. Raziskava je 

opravljena z neposrednim, individualnim intervjujem. Za primerno obliko komuniciranja je 

bil izbran osebni stik, saj ima osebni intervju številne prednosti pred pisnimi odgovori na 

vprašanja. Tako sem dosegel, da se je med intervjujem ustvarilo zaupno in sproščeno 

ozračje, kjer je bil odnos med raziskovalcem in spraševancem utemeljen na medsebojnem 

sprejemanju in spoštovanju. To je predpogoj za dostop do spraševančevih osebnih 

interpretacij realnosti in nato do razumevanja teh interpretacij. Pomanjkljivosti tovrstnih 

intervjujev sta lahko zmanjšana primerljivost in dejstvo, da je kakovost pridobljenih 

podatkov odvisna od raziskovalčeve sposobnosti komuniciranja in poslušanja sogovornika 

(Finn, et al.2000).  

Temeljni viri podatkov v empiričnem delu magistrskega dela so primarni podatki. To so 

informacije, zbrane za namen raziskave z opravljenimi intervjuji, ki so potekali v času od 

januarja do aprila 2015 v Ljubljani. Del podatkov kvantitativne narave, ki nam omogoča 

boljše dojemanje celotnega konteksta glasbenoprireditvene dejavnosti v Sloveniji, je iz 
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sekundarnih virov. Sekundarni podatki so pridobljeni iz relevantnih podatkovnih baz. 

Izhajajo tudi iz analize dokumentov, medijskih zapisov, pričevanj in ostalega. 

2.1.4 Priprava vprašalnika 

Najpomembnejši izziv pri pripravi vprašalnika za poglobljeni polstrukturiran intervju je 

pravilna izbira tematskih sklopov, izhodiščnih vprašanj in ključnih besed, ki omogočajo 

spraševancu svobodo pri kreiranju odgovorov. Vprašalnik raziskave zajema osem 

tematskih sklopov vprašanj, ki so oblikovana v skladu s teoretičnim delom event 

managementa.  

 Prvi tematski sklop vprašanj se nanaša na začetek koncertnega posla, ki je razdeljen na 

podvprašanja oz. podsklope ideja, podjetniški tim in presoja izvedljivosti. 

 Drugi tematski sklop vprašanj se nanaša na načrtovanje koncertnega posla, kjer me je 

zanimalo, kako poteka načrtovanje in kašni so vizija ter cilji. 

 Tretji tematski sklop vprašanj so sredstva, prihodki in stroški, kjer se dotaknem 

zagonskih sredstev, stroška izvajalca, prihodkov ipd. 

 V četrtem tematskem sklopu vprašanj so me zanimali prizorišče, logistika in tehnična 

podpora. 

 Peti tematski sklop se ukvarja z marketingom in je razdeljen v podsklope tržna 

raziskava, ciljni trgi in tržno komuniciranje. 

 Šesti tematski sklop vprašanj obravnava izvedbo in zaključevanje koncertnega posla. 

 V zadnjem sklopu so navedene zaključne misli, kjer se dotaknem tudi managerjevih 

osebnostnih lastnosti in obvladovanja stresa. 

2.1.5 Analiza podatkov 

Za obdelavo informacij, pridobljenih v intervjujih, sem uporabil interpretativno 

fenomenološko analizo (angl. Interpretative phenomenological analysis – IPA), ki je 

novejši pristop v kvalitativnem raziskovanju. Gre za idiografski pristop, kjer se 

raziskovalne ugotovitve nanašajo na enkraten primer. Cilj je, da ponudim vpogled v to, 

kako določene osebe v določenem kontekstu dajo pomen določenemu pojavu. Ljudje so 

samointerpretativna bitja, zato imajo zmožnost, da interpretirajo, dajo smisel in pojasnijo 

lastne izkušnje, dogodke, pojave in ljudi. Ena od značilnost fenomenoloških analiz je 

uporaba relativno majhnega vzorca, ki variira od N = 1 do N < 20. V tej raziskavi je vzorec 

N = 7. Gre za homogen vzorec oseb, za katere ima raziskava osebni pomen, saj so predani 

poslu, ki ga opravljajo – je njihov življenjski slog. V svojih pričevanjih izkazujejo 

bogastvo podrobnosti. Opazno je tudi globinsko opisovanje koncertnega posla.  
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2.1.6 Določitev spraševancev 

Pomemben del raziskovalnega načrta je bila določitev relevantnih spraševancev. Omejitev 

pri tem je dejstvo, da je v Sloveniji relativno malo relevantnih glasbenih managerjev, ki so 

organizirali večje glasbene dogodke, s katerimi se ukvarja raziskava. V magistrskem delu 

me zanima manager glasbenega dogodka – podjetnik z vidika ekonomske uspešnosti, torej 

ne zadošča samo njegova učinkovitost. Razlika med obojim je temelj za prepoznavanje 

vseh razsežnosti ekonomskega vidika. Posamezni koncert je lahko dogodek v kulturnem 

smislu, in sicer najprej za nastopajočega kot izpostavljenega med izvajalci, potem za vse 

izvajalce, ki zagotovijo koncertno izvedbo, slednjič pa tudi za gledalce, a je posamezni 

koncert tudi dogodek v ekonomskem smislu. V tem primeru so prihodki tolikšni, da 

managerju koncerta ostane še toliko sredstev, da se lahko loti priprave naslednjih 

koncertov. Hkrati gre za nekoga, ki ima lastnost, ki je videti protislovna, in sicer je to 

vzdržno in trajno izvajanje izjemnih dogodkov. Za namene raziskave sem izbral sedem 

spraševancev, za katere na osnovi svojih izkušenj menim, da bodo ustrezno pojasnili 

koncertni posel, ker jih pri njihovem delu opredeljuje: 

 organizacija glasbenega koncerta s superzvezdniškim izvajalcem v dvorani z obiskom, 

večjim od 2.000 obiskovalcev;  

 organizacija »open air« koncerta s superzvezdniškim izvajalcem z obiskom, večjim od 

4.000 obiskovalcev; 

 dolgoletno kontinuirano delo in vpliv na glasbenokoncertni sceni s superzvezdniškimi 

izvajalci. 

Na osnovi svojih 35-letnih izkušenj v poslu, kjer sem imel pionirsko vlogo, sem na osnovi 

opazovanja sekundarnih virov in opravljenih predhodnih pogovorov z osebami iz Zavoda 

za šport Ljubljana ter podjetja Eventim, d. o. o., opravil sedem poglobljenih intervjujev s 

koncertnimi managerji, povzetke katerih navajam v krajših študijah primerov. 

2.1.6.1 Primer 1 (R1) 

Nina Sever (47), je univ. dipl. muzikologinja in hkrati edina ženska, ki kot koncertni 

glasbeni manager že dve desetletji dela na področju, ki je v Sloveniji »rezervirano« za 

moške.  

Posel, ki ga opravlja, opisuje z besedo »loterija«. Vanj je vstopila kot nekdanja članica v 

80. letih popularne skupine Videosex. Na začetku poslovne kariere je 5 let delala v 

promocijskem oddelku glasbene založbe, kjer so se izoblikovale njene afinitete do 

organizacije koncertnih dogodkov. Dejstvo, da je ženska in hkrati nekdanja glasbenica, po 

njenem prepričanju pomeni njeno največjo komparativno prednost. Dobro razume 

izvajalce, s katerimi dela, in njihove želje, potrebe ter stiske, ki so jim izpostavljeni. Ker 

ima osebne izkušnje, kako je biti na odru in za njim, jih tudi lažje obvladuje in rešuje. Kot 

ženska v tradicionalno moškem poslu se dobro znajde, saj, kot sama pravi, moškim včasih 
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zmanjka spretnosti pri nekaterih odločitvah. Moški kolegi jo zaradi tega spoštujejo. Nima 

ekonomskih predznanj. Vsega, kar je bilo potrebno (kako voditi posle, marketing, finance 

in ostalo) se je učila sproti. Meni, da uspešno obvladuje poslovne veščine. Ne poudarja 

dobička, bolj pomembno ji je zadovoljstvo vpletenih – izvajalcev, publike in nje. Ni timski 

človek, je solo igralec, dela sama, ker drugim nerada zaupa poslovne skrivnosti. Sodelavce 

najema občasno, in sicer glede na trenutni projekt, s katerim se ukvarja. 

Organizirala je številne glasbene koncerte na vseh glasbenih prizoriščih, od najmanjših 

dvoran do največje dvorane – Stožice. Njeni izvajalci so regionalni zvezdniki s področja 

nekdanje države, s katerimi dela ekskluzivno za področje Slovenije. Najbolj znani so 

Gibonni, Tony Cetinski, Nina Badrić, Severina, Parni Valjak in številni drugi. Njen osebni 

varovanec je bil tudi pokojni Toše Proeski, s katerim je poleg organizacije sodelovala tudi 

avtorsko v slovenski skladbi »Tvoja«. Posel, ki ga opravlja, vidi kot svoje poslanstvo in 

način življenja, v katerem bo do konca svojih moči. Rada bi svoje znanje prenesla na 

družinske člane, da bi ga nadaljevali, ona pa bi sodelovala z nasveti iz ozadja. V stiku z 

okolico je zgovorna, sproščena in komunikativna. Hkrati zaradi stresnosti posla potrebuje 

»svoj mir«. Ko počiva, spi in ne komunicira z nikomer ter tako »polni baterije«. 

2.1.6.2 Primer 2 (R2) 

Franci Kek (51), socialni delavec, zadnji dve desetletji organizira najbolj znani slovenski 

glasbeni kamp Rock Otočec.  

Posel, s katerim se ukvarja, opisuje kot »nenehno reševanje problemov, da z danimi 

sredstvi pripelješ do pozitivnega finančnega rezultata in hkrati zadovoljiš obiskovalce 

prireditve«. Je socialno usmerjen človek, ki daje prednost trajnostnemu razvoju pred 

enkratnimi dobički. Gonilo mu je želja narediti takšen dogodek, s katerim osrečiš ljudi in ti 

na koncu nekaj ostane za tvoje opravljeno delo. V koncertni posel je vstopil skupaj s 

prijateljem, s katerim sta solastnika ozvočenja in ostale odrske tehnike, in sicer ene 

največjih v Sloveniji. V začetnih letih sta ozvočevala številne glasbene skupine in dogodke 

v regiji vse do svetovno znanih zvezd (Julio Iglesias).  

Kot ljubitelj rocka je dal pobudo, da bi glede na to, da sta posedovala eno tehnično najbolj 

dovršenih ozvočenj in odrsko tehniko, to svojo komparativno prednost uporabila za 

organizacijo glasbenega kampa. Ideja ima korenine v podobnih dogodkih iz 70. let 

(Woodstock). Ker je v njegovi bližini primerno prizorišče, je leta 1997 nastal Festival 

Rock Otočec. Vsako leto ga je organiziral vse do leta 2013. Nima ekonomskih predznanj. 

Vse o poslu se je učil sproti, največ pa, ko ga je »obiskala inšpekcija«. Meni, da obvlada 

organizacijski, vodstveni, marketinški in finančni vidik posla. Za uspeh šteje, da je vse 

račune poravnal in ni nikomur ostal dolžan. Je timski človek, saj je nenehno sodeloval s 

partnerjem in ostalimi sodelavci, za katere meni, da so nepogrešljivi del ekipe. 
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Na festivalu so poleg najbolj uveljavljenih domačih in regionalnih rock zvezdnikov 

vsakoletno nastopali tudi tuji zvezdniki (Papa Roach, Fun Lovin' Criminals, Billy Talent). 

Čeprav je posel koncertnega managerja stresen, ker ne moreš predvideti vseh dogodkov, 

vse to jemlje v zakup in pravi, da je navajen, da junija po navadi shujša in manj spi, a 

vseeno je z njim zasvojen. 

2.1.6.3 Primer 3 (R3) 

Leon Ribnikar (45), komercialist, je v koncertnem poslu že četrt stoletja. Znan je kot 

manager največjih in najbolj razvpitih glasbenih koncertov v Sloveniji ter regiji in po 

nekaterih inovativnih poslovnih modelih. 

Zase pravi, da je agent. Posel, s katerim se ukvarja, je klasičen managerski posel, ki 

zahteva veliko več znanja, kot včasih. V posel je vstopil kot »tehnološki višek« ene izmed 

Iskrinih tovarn, kjer je nekaj let delal kot komercialist. Pritegnil ga je organizacijski vidik, 

saj se v poslu nenehno »nekaj dogaja«. Hkrati pa, kot pravi, gre za adrenalin, nove izzive 

in znanja, ki jih usvajaš. Na začetku 90. let je organiziral številne dogodke po diskotekah, 

kjer glasbeniki do takrat niso nastopali, in žel velike uspehe. Skoraj desetletje je bil lastnik 

časopisne hiše, ki je izdajala uspešno tedensko žensko revijo, v okviru katere je organiziral 

izbore za miss ipd. Ob zatonu tiskanih medijev se je znova posvetil koncertni aktivnosti. 

Po svetu hodi »odprtih oči« in nenehno spremlja, kaj se dogaja. Za svojo prednost šteje, da 

ni bil glasbenik, saj se lahko distancira od »scene« in travm glasbenikov ter neobremenjeno 

razmišlja o poslu. Meni, da je njegova največja komparativna prednost prirojeni občutek za 

tisto, »kar gre« oz. kar je iskano na trgu. Njegova ekonomska izobrazba in komercialne 

izkušnje mu pomagajo, da ga ne morejo »peljati žejnega čez vodo«, in vse vidike posla 

razume ter obvlada. Je timski človek, člani tima pa morajo dihati skupaj. Posle načrtuje in 

zahteva, da jih sodelavci dosledno izvajajo. Hkrati pomembne odločitve sprejema sam, ker 

ne mara, da mu kdo »preveč soli pamet«.  

Delal je s pomembnimi zvezdniki, tako domačimi in regionalnimi kot tudi svetovnimi. 

Poudarja sodelovanje superzvezdniki, kot so Duran Duran, Il Divo, Jose Carreras, Joe 

Cocker, Buena Vista, Ceca, Čolić in Severina. Zadnja leta dela izključno velike koncertne 

dogodke v največjih dvoranah. Ne razmišlja o prihodnosti. Zaveda se stresnosti posla in 

pomembno se mu zdi, da lahko v popoldanskih urah »spravi posel ven iz glave«. 

2.1.6.4 Primer 4 (R4) 

Mitja Prezelj (52) je v koncertnem poslu zadnjih dvajset let. Z uspehom organizira številne 

koncerte znanih svetovnih zvezdnikov. 

Pravi, da je to posel visoko rizičnih naložb, za katere nikoli ne veš, kako se bodo iztekle. 

Kot nekdanji radijec (Radio Študent) in didžej je v diskoteki Palma v kleti Hale Tivoli vrtel 
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glasbo. Tam je opazoval številne koncerte. Kot fan rock skupin iz 80. let se je odločil za 

vstop v posel. Na začetku je sodeloval z Igorjem Vidmarjem pri festivalu Novi Rock, 

pozneje se je posla lotil sam. Pritegnil ga je življenjski slog, ki omogoča, da si sam svoj 

gospodar. Pravi, da to ni dejavnost v klasičnem smislu, kjer nekaj ustvariš, ampak je vsak 

koncert samostojni projekt. Njegova razmišljanja o koncertnem poslu se skladajo z 

ekonomsko teorijo storitev, posebno glede njihove nematerializirane oblike. Pravi, da se 

aktivnosti končajo in tudi pozabijo v trenutku, ko se koncert zaključi. Zato nihče, ki se s 

tem poslom ukvarja, ne more pokazati, kaj je v življenju delal in dosegel. Vse je šlo, vse je 

opravljeno. Obstaja samo tisto, kar se bo zgodilo v prihodnje – novi projekti. Od starih 

ostane ali zguba ali minimalni dobiček. Velikih dobičkov v poslovanju s svetovnimi 

zvezdami ni. Nima formalne ekonomske izobrazbe. Za nadgradnjo lastnih kompetenc se je 

udeleževal tečajev v Londonu. Skozi prakso je spoznal marketing, finance in organizacijo 

koncertov. Analitične sposobnosti se mu ne zdijo pomembne, saj so podatki, pridobljeni iz 

sekundarnih virov, nezanesljivi. Pomembno se mu zdi, da skozi prakso izpiliš občutek, kaj 

je v nekem trenutku »tisto, kar gre«. Ne gre za prirojene lastnosti, da se jih priučiti, če 

dobro opazuješ. Je timski človek, v timu ga obkrožajo prijatelji, med katerimi vlada 

zaupanje. 

Ima »dobro ime« in reference v tujini. Delal je s številnimi svetovnimi zvezdniki, kot so 

Billy Idol, Toto, Slash, Il Divo, Manu Chao in Faith No More. Stresu v poslu kljubuje s 

hojo po naravi in raznimi hobiji.  

2.1.6.5 Primer 5 (R5) 

Miki Šarac (48), pevec in klaviaturist, je prvi slovenski najstniški idol s konca 80. let. Znan 

je kot producent številnih mladih pevcev in glasbeni manager trenutno najbolj priljubljene 

slovenske pevke Tanje Žagar. 

V posel, s katerim se profesionalno ukvarja že 30 let, je vstopil kot najstnik. Opisuje ga s 

Platonovo prispodobo »ladje norcev«, kjer uspeh ni vedno odvisen od talenta in 

sposobnosti, temveč od spretnosti izvajalca in učinkovitosti upravljanja z javnim mnenjem. 

V zgodnjih začetkih sta ga pritegnili ljubezen do glasbe in želja po samorealizaciji. Je eden 

izmed pionirjev v prodoru in transformaciji domače glasbene scene iz ljubiteljske v 

profesionalno dejavnost. Na začetku je deloval kot izvajalec in producent, pozneje pa se je 

posvetil dolgoročnemu delu z mladimi. Kot mentor jih vzgaja in pelje od anonimnosti do 

prepoznavnosti na glasbeni sceni. Trdi, da je za uspeh na domači sceni pomembno imeti 

oz. »obvladovati poslovni paket«, ki ga sestavljajo trije ključni elementi – glasbeni 

izvajalec, avtorski tim in tehnično-logistična podpora. Ko se k tem elementom pridružijo še 

talent, trdo delo in finančna podpora, je uspeh zagotovljen. Njegova komparativna prednost 

je, da obvlada vse elemente glasbenega posla, in sicer tako studijske kot tudi odrske. Nima 

formalne ekonomske izobrazbe, je pa izredno dober poznavalec marketinških orodij in 

komunikacije z mediji. Na začetku svoje poklicne poti je ustvarjal radijske oglase, kar mu 
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koristi pri propagiranju izvajalcev. Poslovne poteze analizira. Statistike in izkušnje jemlje 

kot orodje za prihodnje aktivnosti, čeprav se ob tem zaveda, da jutrišnji dan lahko prinese 

popolnoma nove situacije. Pogreša formalno izobraževanje za tovrstni poklic, ki ga 

imenuje »producent dogodkov«, kot ga imajo na filmskih akademijah po svetu. Kljub 

vsemu v dejavnosti, ki jo imenuje glasbeni posel, v Sloveniji ne vidi svetle prihodnosti. 

Slovenski trg je omejen, posledično pa primanjkuje talentov in vztrajnosti. Vse bolj postaja 

podoben »obrtni delavnici«.  

Ima »dobro ime« in reference v slovenskem glasbenem prostoru. Organiziral je nekaj 

kontinuiranih glasbenih turnej svojih izvajalcev. Kot producent Tanje Žagar je dobitnik 

nekaj diskografskih priznanj in nacionalnih priznaj za popularnost (Viktor, Gong). 

2.1.6.6 Primer 6 (R6) 

Igor Vidmar (65), absolvent politologije, je legenda glasbene scene, ki ga težko opišemo z 

enim stavkom. Glasbeni posel je zanj nekaj med uresničenjem glasbenih sanj, investicijo 

»tveganega kapitala« in uporom »statusu quo«. 

V koncertni posel je vstopil kot pank aktivist in radijski voditelj. Njegov moto je »od 

besed, idej k dejanjem«. Spoznal je, da lahko vplivanje in vpliv, ki ga je želel/imel kot 

radijski didžej in »ideolog panka«, realizira tudi skozi koncerte. Pri tem je bil poleg RŠ 

ključnega pomena ŠKUC kot neodvisen, moderen in odprt center alternativne kulturne 

produkcije. Motivirali so ga afirmacija pankovske/novovalovske glasbe v 

Sloveniji/Jugoslaviji, lovljenje koraka slovenske koncertne kulture z Evropo in svetom ter 

končno po uspešnem zagonu tudi finančno preživetje. Poudarja pomen etike in dosledno 

poslovno korektnost. 

Trdi, da glasbeni posel ni običajen »trg delovne sile«, ampak ceno določajo izjemnost, 

talent, tudi eksluzivnost – skupaj z medijsko afirmacijo teh vrednot. Torej je bolj podoben 

trgu umetniških del, zato se kapital koncentrira v zgodovinsko vodilnih in tržno potrjenih 

centrih/izvajalcih – mednarodno (večinoma VB in ZDA) in regionalno (za nas podorčje 

nekdanje Jugoslavije). Po njegovem mnenju so možnosti slovenskih organizatorjev za 

velike projekte in oblikovanje velikega promo podjetja zaradi majhnosti trga in drugih 

njegovih bizarnosti, ki povečujejo tveganje, majhne. Zato smo »obsojeni« na »tržne niše«, 

kar je lahko bolj zanimivo, stimulativno in kreativno kot veliki serijski »promopogoni«. 

Poskuša se izogibati stresu. V času polne aktivnosti bere in se druži ter se na tak način 

sprošča. Pravi, da je že v svoji »prihodnosti«. Zanimata ga manjša intenzivnost lastnega 

organiziranja koncertov in vse več partnerstva, svetovanja ter koprodukcij. Na »penzijo« v 

običajnem pomenu ni nikoli računal. Možna najbrž je, a težko.  
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2.1.6.7 Primer 7 (R7) 

Boštjan Usenik (40), univ. dipl. ekonomist, nekdanji novinar časopisa Finance, pravi, da je 

glasbeni posel zanj vlaganje v virtuoznost glasbene vsebine, ki vodi do njene poznejše 

monetizacije, kjer brez vztrajanja in trdega dela ni dolgoročnega uspeha. 

V glasbeni posel je vstopil leta 1996 kot zborovski pevec skupine Perpetum Jazzile. Kot 

šolan ekonomist se je ukvarjal z novinarskimi in uredniškimi nalogami v poslovnem 

dnevniku Finance, kar ga popolnoma izpolnjevalo. V skupini so po desetletnem delu 

ugotovili, da čeprav veliko vadijo in kakovostno pojejo, nikakor ne pride do monetizacije 

njihove kakovosti oz., žargonsko povedano, »ni špilov«. Bili so na razpotju, kako 

nadaljevati. Ker je večina članov po tolikih letih dela že imela poklicno kvalifikacijo, so 

ugotovili, da so znotraj skupine ljudje s specifičnimi znanji. Svoje ekonomsko znanje je 

uporabil tako, da je povezal marketing strokovnjaka, informatika in ostale v podjetniški 

tim. Ustvaril je poslovni model – prepoznavni »brand« Perpetum Jazzile in začela se je 

zgodba o uspehu. V obdobju do leta 2011 je bil hkrati novinar in predsednik društva. 

Njegov delovnik je trajal 16 ur. Vmes je »pregorel« in se ločil. Odločil se je, da se 

profesionalizira in osredotoči na svojo strast do glasbe. Od leta 2011 je poklicni vodja 

skupine Perpetum Jazzile. Prepoznavnost med široko publiko so jim olajšali tudi novi 

mediji (YouTube, Facebook), ki so omogočili tudi mednarodni preboj. Razvil je različne 

poslovne modele glede na ciljno državo, tako imajo v Nemčiji založbo, drugje »tour« 

managerja ali agenta. Nastopali so v številnih državah od ZDA do Dubaja. Letos načrtujejo 

turnejo po Kitajski. Za umetniškega vodjo je povabil švedskega dirigenta Pedra Karlssona, 

ki je pripeljal s seboj švedski model razmišljanja in sodelovanja, kar je pozitivno 

rezultiralo v medsebojnih odnosih. 

V zadnjih letih je organiziral vseslovensko turnejo, na kateri so imeli 60.000 obiskovalcev. 

Pomemben uspeh je vsekakor dvakrat razprodana največja dvorana v državi – Stožice, kjer 

jih je videlo 20.000 ljudi. 

Verjame v delo in sodelavce. Živi za posel, ki ga ima rad, žene pa ga strast do glasbe. Stres 

premaguje z jogo in kolesarjenjem. 

2.2 Rezultati raziskave 

Rezultati raziskave, ki so predstavljeni v nadaljevanju, temeljijo na analizi opravljenih 

intervjujev. Razdeljeni so po tematskih sklopih vprašanj in ključnih besedah. 

2.2.1 Sklop 1: Začetek koncertnega posla 

V tem tematskem sklopu sem spraševal po ideji in poslovni priložnosti, podjetniškem timu 

ter presoji izvedljivosti koncertnega posla. Ker je koncertni posel specifičen, so me v 

prvem delu raziskave zanimali odgovori na vprašanja: 
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2.2.1.1 Ideja, poslovna priložnost in odločitev  

Vsi spraševanci se strinjajo, da je na začetku koncertnega posla najbolj pomembna 

poslovna ideja, ki v konkretnem pomeni, katerega glasbenega izvajalca angažirati za 

izvedbo koncerta. Podatke o medijskem uspehu posameznega glasbenega izvajalca nam 

dandanes izkazujejo top lestvice radijskih predvajanj, lestvice popularnosti, število ogledov 

na YouTube in všečkov na Facebooku ter tudi rezultati številnih medijskih anket. Poklicni 

koncertni managerji zlahka pridejo do teh podatkov. Velikokrat jim jih posredujejo 

glasbene založbe in promotivne službe glasbenih izvajalcev. Tovrstne podatke se da 

ustrezno analizirati, ker so številčno ovrednoteni. Iz navedenega lahko sklepamo, da je 

posel koncertnega managerja v fazi zbiranja idej, kdo je izvajalec, s katerim bi organizirali 

uspešen koncert, sila preprost. Vendar je takšna trditev preveč preprosta. Pridobljeni 

odgovori, ki se medsebojno v mnogočem razlikujejo, nam bolj podrobno pojasnijo 

glasbeni posel od ideje do odločitve za izvedbo koncerta. 

Kot pravi (R6) je pri ideji ključna čim bolj zgodnja zaznava prodajnega, spletnega, 

medijskega uspeha ali medijske razvpitosti, na osnovi katere ocenimo »potencial« 

izvajalca, s čimer je mišljena ocena potencialne obiskanosti koncerta. Nasproti temu (R4) 

pravi, da so podatki in statistike nezanesljivi in zavajajoči ter jim ne gre verjeti. Za nekaj, 

kar velja v virtualnem svetu, ni nujno, da velja v Sloveniji. Ob tem omeni primer odpadlih 

koncertov Michaela Jacksona in Madonne v Ljubljani. Do ideje pride tako, da verjame 

svojemu občutku, ki ga je izpilil skozi prakso. Zaupa svoji intuiciji in zato zbira 

informacije o izvajalcih, ki so trenutno na evropski turneji, ter kontaktira njihov 

management. Podobno opisuje (R3), ki pravi, da do ideje pride zaradi intuicije, ki je 

prirojena. Nenehno opazuje dogajanje na glasbeni sceni in začuti, kdo na njej je tisti, ki 

»vleče« oz. s katerim se splača organizirati koncert. Za pridobivanje idej je treba hoditi po 

svetu odprtih oči in ušes, se družiti in biti del scene, potem ideje pridejo same od sebe. 

Ravno tako je (R2), ki je s kolegi organiziral Festival Rock Otočec, stavil na intuitivno 

zbiranje idej. Manager skupine Perpetum Jazzile (R7) in (R5), ki za razliko od ostalih 

organizirata koncerte lastnih izvajalcev, stavita na tehniko generiranja idej, ki ji pravimo 

viharjenje možganov. V sodelovanju s podjetniškim timom izvajajo omenjeno tehniko, kjer 

pride do najbolj kakovostnih idej. (R7) nadalje pojasni konkretne korake pri generiranju 

idej kot najbolj kreativnem delu posla. V prvi fazi je beseda »ne« prepovedana. V drugi 

fazi naredijo izbor idej, med katerimi izberejo tisto pravo. Meni, da dopuščanje raznih idej 

sodelavcem pripomore k ustvarjanju velikega kreativnega kapitala.  

Presoja izvedljivosti koncerta je zelo pomembna faza, ko koncertni manager ugotavlja, ali 

je njegova poslovna ideja izvedljiva oz. uresničljiva. Spraševanci se večinoma opirajo na 

lastno intuicijo in pretekle izkušnje ter ne delajo konkretnih podjetniških analiz (analiza 

SWOT). Vodi jih občutek in menijo, da analize lahko ustavijo željo po tveganju, ki je v 

koncertnem poslu pomembna. (R7) pravi, da vsako idejo preverijo marketinško, tehnično, 

finančno in logistično. (R6) navaja, da je presoja izvedljivosti funkcija ocene stroškov na 
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eni strani in potencialnega dohodka, medijskega učinka oz. odmevnosti na drugi strani. 

(R2) pojasni, da so izvedljivost koncerta presojali skozi opazovanje konkurence: »Če je 

uspelo v Zagrebu, bo tudi pri nas.« 

Treba je pojasniti, da ideja sama po sebi ne zadošča za izvedbo koncerta – je predpogoj oz. 

»želja« managerja, katerega izvajalca angažirati. S tem se »zgodba šele začne, takrat 

pridejo do izraza pretekle izkušnje,« navaja (R4). Kakor pojasnjujejo spraševanci, to 

poteka na več načinov. Eden izmed osnovnih načinov je direkten kontakt z managementom 

izvajalca, kjer se v fazi neposrednih pogajanj dogovarjajo o vseh konkretnih pogojih – od 

finančnih, tehničnih, logističnih ipd. Usklajujejo se termini, preverjajo možnosti glede 

prizorišč in konkurenčnih prireditev ipd. Ta praksa je pogosta pri regionalnih in evropskih 

zvezdnikih v času, ko niso na velikih turnejah. 

Običajna praksa pri največjih superzvezdniških imenih je licitacija, kar bo pojasnjeno v 

nadaljevanju magistrskega dela. Pri določenih vrstah prireditev, kot so tradicionalni 

festivali, število obiskovalcev zaradi tradicije bistveno ne variira. (R2) pravi, da ko 

razmišljajo o tem, koga angažirati, ocenjujejo, kateri med izvajalci, ki privabijo 

obiskovalce, ima trenutno najnižjo ceno in ustvari najboljše vzdušje. 

2.2.1.2 Formiranje in lastnosti podjetniškega tima  

Če želimo, da se uresničita ideja in poslovna priložnost, kar privede do izvedbe koncerta, 

je treba imeti ob sebi ustrezen podjetniški tim. Vsi spraševanci se zavedajo pomembnosti 

tima, vendar v svojih odgovorih izkazujejo različne pristope. Večina spraševancev ((R2), 

(R3), (R4), (R5) in (R7)) trdi, da je timsko delo ključnega pomena za uspešno izvedbo 

koncerta. Imajo formirane stalne time sodelavcev, ki jim zaupajo. Timske vloge so 

razdeljene. Timi imajo jasno določenega vodjo, po navadi so to oni. Odnosi v timu so 

večinoma sodelovalni, vendar kljub temu obstaja določena hierarhija. (R3) slikovito 

pojasni: »Dihamo skupaj, ne solim jim pameti, vendar se ve, kdo je šef.« (R7) ima izdelan 

organigram timskih vlog in do rešitev prihaja s pogovorom med člani tima. (R4) pravi, da 

je njegov tim sestavljen iz stalne ekipe dolgoletnih prijateljev, med katerimi vladata 

»iskrenost in zaupanje«. Tako so utečeni, da včasih niso potrebne niti besede. Ravno tako 

(R2) zaupa svojim dolgoletnim sodelavcem in partnerju, znotraj tima pa ni formalne 

hierarhije – velja pravilo, da »vsak prime za vsako delo«. Za razliko od ostalih (R1) trdi, da 

je »solo igralka«, zato time sestavlja »ad hoc«, saj največjih skrivnosti posla nerada zaupa 

drugim. Meni, da je to pravilna pot, saj v nasprotnem primeru ne bi uspešno vodila posla 

20 let. 

2.2.2 Sklop 2: Načrtovanje koncertnega posla 

V raziskavi me je zanimalo, kako poteka načrtovanje konkretnega koncertnega dogodka. 

Celoten proces načrtovanja se začne z opredelitvijo poslanstva, vizije in strateških ciljev za 

organizacijo. 
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2.2.2.1 Potek načrtovanja, cilji, vizije in strategije 

Cilj predstavlja želen bodoči rezultat. Načrt je definiran kot načrt, kako doseči cilj. Cilji in 

vizije se pri spraševancih zelo razlikujejo. (R2) navaja »grajenje tradicije in rast 

dogodkov«, (R4) stavi na »dobro ime, dobro organizacijo«, (R7) je cilj in vizija postati 

»najbolj popularna vokalna skupina na svetu«, (R5) pa pravi, da sta pri »večini managerjev 

cilj in vizija denar in možnost iz anonimnosti splavati na medijsko površje«.  

2.2.2.2 Planiranje koncerta 

Potem, ko so managerji prepoznali izvajalca, s katerim bi želeli organizirati in izvesti 

koncert, ter se dogovorili z njegovim managementom o vseh pogojih koncerta, sledi faza 

načrtovanja. Včasih je za organizacijo superzvezdiškega koncerta zadoščalo načrtovanje 

nekaj mesecev pred prireditvijo. Trg je bil »lačen« dogodkov in svetovno znanih 

glasbenikov (R3). Vsi spraševanci se strinjajo, da sedanji čas in tehnologija, hiter dostop 

vsebin po spletu ter tudi prevozi v ostala evropska koncertna prizorišča, ki so relativno 

preprosti, zahtevajo drugačen pristop. »Vse skupaj postaja bolj kompleksno kot včasih,« 

pravi (R5). Načrtovanje koncerta se, kot navajajo spraševanci, začne najmanj eno leto pred 

prireditvijo, in sicer ne glede na to, da se posamezni koncerti razlikujejo po svoji velikosti 

in odmevnosti. (R1) navaja, da je težko predvideti, kako se bo vse skupaj končalo, če se 

načrtuje nekaj, kar se bo zgodilo šele čez eno leto: »Izvajalec je danes videti popularen, 

ima radijski hit, čaz eno leto pa je lahko že pozabljen, tako hitro se menjajo idoli in 

spreminjajo stvari v tem poslu.« Ob tem omeni pred leti zelo priljubljenega izvajalca 

Michaela Tela in uspešnico Ai Se u te Pego, katerega priljubljenost je trajala eno poletje. 

Vsi managerji, ki so z njim načrtovali jesensko turnejo, so »pogoreli«. Takšno negotovost 

se da zmanjšati, če se uporabi prej opisani model SMART, a se tega spraševanci redko 

lotijo v tej strukturirani obliki. Ravnajo intuitivno, vendar kljub temu v svojih razmišljanjih 

zajamejo nekatere elemente analize SMART. »Zaupam sebi in svojemu občutku,« je 

najpogostejši odgovor managerjev, čeprav (R7) stavi na znanje, ker načrtuje dolgoročno 

karierno pot lastne zasedbe. Zelo pomembno se jim zdi vnaprej načrtovati takšen datum 

koncerta, da se ne »križa« z ostalimi prireditvami, ki se hkrati dogajajo. Odločajo se v 

skladu z zasedenostjo koncertnih prizorišč, dopusti in medijsko prezenco na televizijskih in 

radijskih postajah.  

Planiranje marketinških aktivnosti, tiskovne konference za napoved koncerta in pravočasno 

načrtovanje komunikacijskih orodij bodo opisani v enem izmed naslednjih sklopov.  

2.2.3 Sklop 3: Cena izvajalca, zagonska sredstva, prihodki in stroški 

V tem sklopu vprašanj so spraševanci na začetku opisovali, kako se med koncertnim 

managerjem in managementom artista določa cena honorarja za koncert superzvezdniškega 

izvajalca.  
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2.2.3.1 Cena/strošek izvajalca 

(R6) pravi, da ceno izvajalca določa njegov status na glasbenem trgu, ki je popolnoma na 

strani ponudbe, saj je koncertni trg klasičen »sellers market«, kjer je povpraševanje 

praviloma bistveno večje od ponudbe. (R4) navaja, da je zelo pogost način določanja cene 

licitacija. Management superzvezdnika razpiše možno število terminov v koncertni turneji 

– npr. 30 koncertov v Evropi. Na osnovi tega lokalni managerji (naši spraševanci) ponudijo 

znesek honorarja, ki so ga pripravljeni plačati. Management izvajalca se po navadi odloči 

za najvišje ponudbe, kjer redko prevlada kakšen drug dejavnik (logistika, dostopnost, 

pomen kraja za izvajalca). Pri tem načinu licitacije je, kot navaja (R4), najbolj pomembno 

imeti notranje informacije o tem, kolikšno vsoto ponuditi: »Če je ponudba prenizka, posel 

odpade, če je previsoka glede na ostale ponudnike, manager izgubi po nepotrebnem.« Zato 

vzdržuje prijateljske odnose z managerji iz Londona, ki mu tudi svetujejo, kolikšen je 

pričakovani znesek honorarja. (R4) pravi, da naj bi bil pri Beyonce razpon ponudb od 

800.000 do 1,2 mio. EUR, kar je za naše razmere previsok znesek. T. i. svetovni 

superzvezdniki imajo ceno višjo od 500.000 EUR, evropske zvezde, kot sta Eros 

Ramazzoti in Enrique Iglesias, stanejo 300.000 EUR, seveda če imajo trenutni hit, drugače 

so cene nižje. Starejši zvezdniki v »zatonu« stanejo od 50.000 do 100.000 EUR, konkretno 

Alice Cooper, ki je imel nedavno koncert v Ljubljani, je stal 65.000 EUR, enako tudi 

legendarna skupina Toto. (R5) trdi nasprotno, da je ponudba večja od povpraševanja, 

posebno sedaj, ko se ne da več zaslužiti s prodajo zgoščenk. Pravi: »Večina managerjev 

nima lastnih idej. Po spletu spremljajo, kateri izvajalci se ponujajo in za kakšno ceno, ter 

ga potem vzamejo ali ne«. Cena izvajalca je redko predmet pogajanj med managerjem in 

izvajalčevim managementom (angl. booking agent). Najbolj podobno je načelu »vzemi ali 

pusti«, pravi (R6). (R1) pove, da regionalni zvezdniki določijo ceno glede na prireditveni 

prostor (npr. Križanke, Tivoli, Stožice), ta pa se giblje med 10.000 do 25.000 EUR. 

Regionalna superzvezdnica Severina ima najvišjo ceno, a je ta še vedno nižja, kot jo 

dosega v ostalih državah v regiji. Najvišje cene so v Srbiji in Črni Gori. Celo v Makedoniji 

so regionalni zvezdniki plačani več kot v Sloveniji. Razloga sta večji obisk in več urbanih 

krajev, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev. (R5) navaja še nekaj posebnosti slovenskega 

koncertnega trga, in sicer domači zvezdniki, tudi če pritegnejo veliko obiskovalcev, nikoli 

ne dosežejo cene, ki bi bila višja od 10.000 EUR, kaj šele cen svetovnih zvezdnikov. Med 

bolj plačane slovenske izvajalce po njegovem mnenju sodijo Jan Plestenjak, Eroika in 

Magnifico. Vsi ostali zelo priljubljeni izvajalci (Modrijani, Tanja Žagar) stanejo praviloma 

med 3.000 do 5.000 EUR, odvisno od termina in prireditvenega prostora. Druga posebnost 

je dolžina nastopa, ki obsega za tuje in regionalne zvezdnike okoli 2 uri glasbenega 

programa, medtem ko domači izvajalci igrajo tudi do 7 ur ob gostinski ponudbi (veselice, 

prireditve na trgih mest).  



65 

2.2.3.2 Stroški koncerta 

Treba je opredeliti stroške koncerta oz. produkcije, kot jo imenujejo nekateri managerji. 

Spraševanci v praksi po poenostavljenem postopku razdelijo stroške na fiksne (najem 

dvorane, produkcija (zvok, luč, video stena), ekipa, varovanje, provizija od prodaje 

vstopnic, SAZAS), variabilne (strošek (cena) izvajalca, strošek reklame, zavarovalnine, 

catering), in nepredvidene (dodatno varovanje, dodatna reklama, izredna škoda na 

prostoru, opremi in publiki). Na vprašanje o tem, ali načrtujejo stroške, (R6) odgovori, da 

ne razume, čemu načrtovati stroške, če je struktura vseh stroškov in prihodkov dokaj 

standardna, večine variabilnih stroškov pa se ne da načrtovati. Vsem spraševancem so 

stroški znani in jasni ter jih načrtujejo na svojstvene načine. (R3) pravi, da so stroški »tako 

jasni, da jih ima v glavi, lahko jih napiše na listku računa za kavo«. Nadalje pravi, da 

zaradi velikega obsega dela niža fiksne stroške z rabati oz., povedano še bolj slikovito, 

deluje »kot v marketu, kjer kupiš pet, dobiš pa šest«, pri tem pa ima v mislih dogovore z 

upravljavci prireditvenih prostorov, a vse svoje skrivnosti nerad deli zaradi konkurence. 

(R1) pravi, da se na stroške vplivati ne da prav veliko, razen s popusti v primeru, da ima v 

tekočem letu več produkcij. (R4) pravi, da »so pravila igre glede stroškov jasna vsem, vsi 

imajo enake pogoje, saj vsi nastopajo na istih nekaj prizoriščih in reklamirajo pri istih 

medijih. Če bi bil kdor koli favoriziran, bi se to hitro izvedelo«. 

2.2.3.3 Zagonski kapital 

Večino teh stroškov je treba delno ali popolnoma avansirati pred koncertom, zato so 

zagonska sredstva bistvenega pomena za organizacijo koncerta. Nadalje so spraševanci 

pojasnjevali, kje in kako zagotovijo zagonska sredstva za koncert ter kakšne ovire pri tem 

nastajajo.  

(R6) pojasnjuje, da si je zagonski kapital ustvaril sam z uspešnimi manjšimi koncerti, 

preden se je lotil večjih imen. Samo enkrat je s svojim uveljavljenim podjetjem (Ropot, 

d. o. o.) zaprosil banko za premostitveni kredit, a ga ni dobil. Pravi, da »organizatorji ne 

morejo dobiti kredita, razen če nimajo hude kolaterale«. (R4) pravi, da zvezdniška imena 

zahtevajo takojšnje plačilo honorarja, a je njegova »sreča, da ima dober sloves, zato pri 

podpisu pogodbe avansira 50 % honorarja«. Vsa sredstva ima lastna oz. gre za vložke 

prijateljev, ki sodelujejo pri projektu. Nikoli ni pomislil na kredit, ker ve, da ga je 

nemogoče dobiti. (R3) pravi: »Zagonska sredstva so zelo visoka. Da lahko rečeš tujemu 

zvezdniku dobro jutro, moraš imeti 100.000 EUR. Ta sredstva imam zagotovljena, saj sem 

imel veliko uspešnih produkcij in zato zvezdniki delajo radi z mano, ker vedo, da bom 

plačal. Kredita nisem dobil, ker je koncertna dejavnost pri bankah nepriznana.« (R1) pravi, 

da zaradi dolgoletnega slovesa ne potrebuje veliko zagonskih sredstev, saj ji zaradi 

dobrega imena ni treba avansirati. Denar zagotavlja s predprodajo vstopnic, izvajalci pa 

dobijo honorar na dan koncerta, ker ji zaupajo, saj dela z njimi že leta. 
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Vsi spraševanci opisujejo, da je v zadnjih letih velik problem pri financiranju posla 

dejstvo, da največji prodajalec vstopnic Eventim izplača denar od vstopnine v zakonskem 

plačilnem roku (ki je tudi do 60 dni) šele po opravljeni prireditvi. Včasih je organizator 

sproti oz. sukcesivno dobival inkaso od prodaje vstopnic in je s tem veliko lažje financiral 

koncertni posel. Sedanja praksa, ko se denar hrani in izplača šele po prireditvi, je toliko 

težja za tiste organizatorje, ki nimajo zagotovljenih lastnih sredstev financiranja, kot tudi 

za tiste, ki koncert razprodajo nekaj tednov prej. Niti ena finančna ustanova v državi ne 

kreditira organizatorja, tudi če ima dokazila, da so vstopnice že prodane in da koncert 

zagotovo bo. V tem primeru je na voljo še »sivi trg«, ki nosi popolnoma drugačne rizike, ki 

jih spraševanci ne želijo natančno opisati. 

2.2.3.4 Prihodki koncerta – cene vstopnic, sekundarni trg 

Prihodki koncerta največkrat izvirajo iz prodaje vstopnic, dodatne ponudbe blaga (majice, 

kape, zgoščenke), gostinstva in sponzorskih sredstev. Ker je prihodok od vstopnic v 

mnogih primerih edini oz. najbolj relevanten, je ena izmed glavnih managerjevih nalog, 

kako določiti pravilno ceno vstopnic. V poglavju o vstopnicah je bilo pojasnjeno, kako se 

oblikujejo cene vstopnic na svetovnih trgih, kako jih managerji diferencirajo glede na 

sedeže v dvorani ipd. Spraševanci se tega lotevajo na različne načine.  

(R6) opiše: »Ceno vstopnice določi organizator glede na stroške, pričakovan obisk in 

maržo, ki je odvisna tudi od socialnega čuta, finančnega stanja, kratkoročnih in 

dolgoročnih ciljev oz. pohlepa organizatorja. Sekundarni trg vstopnic pri nas ne obstaja, če 

to pomeni preprodajo za višjo ceno, obstaja pa ›damping‹ prodaja za nižjo ceno«. (R1) 

določa ceno vstopnice tako, da upošteva pravilo, po katerem mora s 50-odstotno kapaciteto 

prizorišča pokriti vse fiksne stroške in del stroškov reklame. Pri tem stavi na svoje 

dolgoletne izkušnje in ji do zdaj ni spodletelo. (R2) primerja vstopnice podobnih dogodkov 

(festivale, kampe) in formira ceno vstopnice v isti višini. Zaveda se, da se pri tem lahko 

zmoti in določi prenizko ceno, a se s tem ne ukvarja preveč. Sekundarnega trga po 

njegovem mnenju pri nas ni. (R3) formira cene tako, da primerja ceno vstopnice istega 

izvajalca v tujini in trenutne slovenske razmere na koncertnem trgu. Pri tem upošteva 

pravilo, da dražja vstopnica pri obiskovalcih vzbuja kredibilnost koncerta in za razliko od 

nekaterih kolegov ne niža cen, ker drugače obiskovalci menijo, da gre za glasbeno 

manjvreden dogodek. Dodatno pojasni, da je za razprodani koncert dalmatinskih klap v 

Stožicah prodajal karte po 39 EUR, medtem, ko je konkurenčni organizator v Domžalah s 

podobnim programom in vstopnico po ceni 15 EUR »pogorel«. Ob tem navede še eno 

»inovacijo« – posebnost. Ko je organiziral koncert Zdravka Čolića v Stožicah, je v prvem 

tednu oz. šest mesecev pred koncertom ponudil dve vstopnici za ceno ene in takoj prodal 

40 % dvorane. Ta kritična masa obiskovalcev je potem generirala dodatne obiskovalce 

(prijatelje, sosede, sorodnike, sodelavce), ki so plačali polno ceno (40 EUR). Uspelo mu je 

popolnoma prodati 10.000 vstopnic, kar ob drugačni strategiji po njegovem mnenju ne bi 

bilo mogoče. Primerov sekundarnega trga ne pomni. (R4) organizira koncerte v Tivoliju in 
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Stožicah, kjer ne more tržiti gostinstva, zato so vstopnice poglavitni vir prihodkov. Pri 

formiranju cene primerja ceno vstopnic v tujini za isti koncert. Ustrezno prilagodi ceno 

glede na izvajalca, ciljno skupino obiskovalcev in trenutno kupno moč. Sekundarni trg se 

občasno pojavi po spletu, a je bolj značilen za športne kot za koncertne dogodke. (R7) 

določa ceno vstopnic med 29 in 40 EUR, s tem da za nastop Perpetum Jazzile nikjer ni 

vstopnice pod 20 EUR, ker s tem ohranja prestižnost dogodka. (R5) pravi, da so cene 

vstopnic slovenskih izvajalcev do 30 EUR in še to samo v Ljubljani, medtem ko je drugod 

po Sloveniji vstopnina med 10 in 20 EUR. V nasprotnem je vstopnica predraga in ni 

interesa občinstva. Poleg interesa za prireditev pri občinstvu, ki obiskuje koncerte 

slovenskih izvajalcev, imajo vpliv tudi plačilni dan, čas ozimnic in nakupa šolskih 

potrebščin, dopusti ipd. Ob tem navede zanimivo opazko: »Ko se začne sezona regrata, se 

vstopnice za koncerte nehajo prodajati, kar traja vse do konca trgatve.«  

2.2.3.5 Sponzorji, dodatna ponudba 

Vsi spraševanci, razen (R2) in (R3), zatrjujejo, da so sponzorska sredstva pri organizaciji 

koncertov zanemarljiva, ker za razliko od tujine glasbeni koncerti niso sponzorsko 

zanimivi. V prednosti so športne prireditve. Dodaten problem je stroga zakonodaja, ki 

preprečuje reklamiranje alkoholnih in tobačnih izdelkov, ki so po (R3) »najbolj naravni 

sponzorji« glasbenih koncertov. Navaja, da je za koncerte pridobil nenavadne sponzorje 

(kondomi Durex), ki so zainteresirani za največje izvajalce. Gostinska ponudba je bolj 

značilna za prireditve veselično-plesnega značaja. Kot dopolnilna dejavnost je mogoča na 

določenih koncertnih prizoriščih (Gospodarsko razstavišče), medtem ko na glavnih 

koncertnih prizoriščih (Tivoli, Stožice, Križanke, Cankarjev dom) gostinske storitve 

opravlja upravljavec objekta, tako da manager iz tega naslova ne pridobi nič, niti popusta 

pri najemu dvorane, in to ne glede na dober iztržek upravljavca. (R3) je zato del svojih 

koncertov premaknil v prostore, kjer lahko trži gostinsko ponudbo, ki mu predstavlja 20 % 

prihodkov. (R2), ki organizira Festival Rock Otočec, pravi, da je gostinska ponudba 

pomembna, saj prihaja 20 % prihodkov iz tega naslova, sponzorji pa prispevajo dodatnih 

25 %. 

Prihodek od prodaje izdelkov (angl. merchandising – kape, majice, zgoščenke) je z 

upadom zanimanja za nosilce zvoka zanemarljiv. (R4) navaja, da management izvajalca 

zadrži pravico, da to opravlja sam. Ob tem poudari še eno prakso, ki se je uveljavila zadnja 

leta, in sicer prodajo storitve »meet and greet«, kar pomeni, da se z nakupom posebne 

dovolilnice (po spletu) lahko po koncertu srečaš in slikaš z zvezdnikom. Tovrstna storitev 

stane pri Justinu Bieberju 1.700 USD, pri koncertu Alica Cooperja v Tivoliju pa je stala 

450 EUR, česar se je udeležilo 10 fanov. 
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2.2.4 Sklop 4: Prizorišče, logistika, tehnična podpora 

2.2.4.1 Prizorišče 

Izbira pravega koncertnega prizorišča je ena ključnih nalog koncertnega managerja. 

Teorija managementa prireditev navaja številne elemente pri izbiri prave lokacije za 

izvedbo prireditve. Spraševanci s tem nimajo velikih problemov, saj se vsi strinjajo, da so 

za izvedbo superzvezdniških koncertov pri nas primerna naslednja prizorišča: Hala Tivoli, 

dvorana Stožice, Križanke in Cankarjev dom (velika dvorana).  

»Izbor prizorišča je funkcija ocene potenciala izvajalca in razpoložljivih terminov 

prizorišč, do neke mere še letnega časa (Križanke),« pravi (R6). (R1) pravi, da se za izbiro 

prizorišča odloča glede na trenutno aktivnost izvajalca na terenu v odvisnosti od tega, ali 

ima trenutni hit in novo zgoščenko – s takšnimi dela v Stožicah (Gibboni, Parni Valjak, 

Severina). Drugače je primeren Tivoli, za manjše produkcije v času mirovanja izvajalca pa 

so primerni Cankarjev dom in Unionska ter Festivalna dvorana. Poleti so atraktivni 

koncerti v Križankah, ki so bolj del poletne zabave, saj so vsi koncerti, ki temeljijo na 

promocijskih aktivnostih, praviloma med novembrom in marcem v dvoranah. (R2) razlaga, 

da so primerno lokacijo za »open air« Festival Rock Otoček iskali nekaj let, dokler niso 

ustvarili primerne logistike in vzdušja. Ko se takšna lokacija »prime« pri publiki, jo je 

nesmiselno spreminjati. Ostala prizorišča, kot sta stadion in hipodrom Stožice, se niso 

poslovno obnesla. (R2) pravi, da je bil Bežigrajski stadion prizorišče nekaterih uspešnih 

koncertov (Bob Dylan, Kelly Family, Siddharta), ker je bil dobro dostopen za 

Ljubljančane.  

(R3) navaja, da ima glede izbire lokacije jasne kriterije izbire, kjer upošteva stroške 

prizorišča, lastne izkušnje glede trenutnega potenciala izvajalca in dejstvo, da začne z 

manjšo dvorano, ki jo ob velikem interesu lahko zamenja za večjo, saj glavna prizorišča 

(Tivoli, Stožice) upravlja isti upravljavec (Zavod za šport Ljubljana). Navede, da je v 

grobem razmerje stroškov prizorišč naslednje: Križanke in mala dvorana Tivoli 

10.000 EUR, velika dvorana Tivoli 20.000 EUR, dvorana Stožice 40.000 EUR in stadion 

Stožice 60.000 EUR. Navede, da je velika razlika med polno dvorano in »kvazi polno«, saj 

dvorana, če je že dvotretjinsko zasedena, deluje s stališča obiskovalca polna. 

Organizatorjev dobiček predstavlja šele prodaja zadnje tretjine kapacitete dvorane. Ob tem 

na list iz natakarjevega bloka napiše še kratko kalkulacijo koncerta, ki je v prilogi. Dodaja, 

da je Ljubljana specifično mesto, kjer je v poletnem času zelo težko izpeljati uspešen 

koncert v dvorani. Ko zaživi mestno jedro v stari Ljubljani, sta edini uspešni prizorišči v 

Križankah in ob bazenu Ilirija. Ob tem omeni uspešen koncert skupine Bijelo Dugme (junij 

2016) in slabo obiskan koncert skupine Whitesnake (julij 2016). (R4) pravi, da o izbiri 

prizorišča odloča cena izvajalca v povezavi s kapaciteto dvorane. Kot dodatni kriterij ima 

izdelano kalkulacijo stroška prizorišča (in s tem povezanih ostalih stroškov – varovanje) 

glede na stol. Pravi, da ta strošek ne sme presegati 4 EUR po stolu oz. 10 % vrednosti 
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vstopnice, drugače je riziko organizatorja prevelik. Koncerte organizira kadar koli. 

Največjo težavo vidi v decembru, ko Mestna občina Ljubljana prireja zastonj koncerte na 

trgih po njegovem mnenju z nekakovostnimi izvajalci (Danijela, Petar Grašo), ki so povrhu 

še vsako leto isti. Takrat je zelo težko organizirati uspešen koncert v dvoranah. (R5) 

preračuna strošek prizorišča na pričakovanega obiskovalca, ki v njegovem primeru naj ne 

bi presegal 20 % vrednosti vstopnice, s tem, da upošteva še dostopnost dvorane za lokalno 

prebivalstvo. Ob tem omeni, da je s stališča Ljubljančanov dvorana Tivoli zasidrana kot 

prireditveni prostor številnih dogodkov in je tudi glede dostopnosti bolj umeščena v 

prostor, saj se do nje da priti z mestnimi avtobusi ali peš. Dvorana Stožice, ki je ob 

ljubljanski obvoznici, je lahko dostopna z avtomobili in za okoliške prebivalce. S stališča 

Ljubljane je Tivoli vsekakor v prednosti. (R4) razloži še en fenomen, ki se pojavi pri 

občasnih organizatorjih – poimenuje ga želja po »grandioznosti dogodka«, ko organizator 

preceni sebe in program ter želi z grandioznostjo vzbujati pomen dogodka, a se takšni 

poskusi končajo s finančnim polomom (Radio Veseljak v Stožicah). On ne »boleha« za to 

boleznijo, ki je značilna za občasne amaterske organizatorje, ki želijo narediti vtis. (R7) je 

dolgo preferiral Cankarjev dom, saj ta ponuja dovolj prestižno dvorano za ekskluzivne 

koncerte. Leta 2014 so organizirali dva zaporedna uspešna koncerta Perpetum Jazzile v 

dvorani Stožice, kar je po njegovem mnenju izjemen uspeh. (R5) navaja, da organizatorji 

najprej pomislijo na cenovni vidik prizorišča. Pomembno je glede na program »napolniti« 

prizorišče, saj polprazna dvorana psihološko popolnoma drugače učinkuje kot nabito 

polna, temu primerno pa je tudi vzdušje na koncertu. Razloži, da k pretiravanju in 

»grandioznosti dogodka« velikokrat stremijo domači izvajalci, ki sami sebi organizirajo 

koncerte in si »z izbiro velikega prizorišča in napihovanjem obiska ter vzdušja dvigujejo 

›rating‹, a je to tek na kratke proge, ki se konča s finančnim fiaskom«. Ob tem opiše še 

drug fenomen, ko je organizator izvajalec, in sicer ga imenuje »zicer«. To pomeni, da 

organizator prireditev, ki ima velik potencial, »poslovno zaklene« tako, da se omeji na 

lokalno dvorano, kjer hitro zmanjka vstopnic, potem pa se v zvezi s tem ustvarja 

marketinška zgodba (Modrijani v Celju). Izkušen manager bi se izbire prizorišča lotil 

popolnoma drugače.  

2.2.4.2 Tehnična podpora, logistika 

Tehnična podpora koncertu so vsi tisti dejavniki, ki omogočajo kakovostno zvočno, 

svetlobno in slikovno izvedbo koncerta. S tem ponujajo publiki kakovosten koncert in 

dobro vzdušje, ki se jim vtisne v spomin in jih privabi k ogledu podobnih dogodkov v 

prihodnje. Najem primerne tehnike, ki bo takšna, da je predstava vrhunska, je povezan s 

stroški – vsak dodatni zvočnik, vsaka dodatna luč na odru, vsak Watt ozvočenja stane. 

Težko je opredeliti, kje je prava meja med potrebnim in presežnim, da ne presežemo 

stroškov in da hkrati pričaramo publiki pravo vzdušje. Ker je managerjev cilj dobiček, je 

jasno, da želi te stroške optimizirati tako, da najame tehniko, ki zadošča minimalnim 

standardom zvoka, izvajalec pa si želi ravno nasprotno. Superzvezniške produkcije so že v 

svoji osnovi visoko budžetske. 
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(R1) pravi, da je bila sama v mladosti glasbenica, ki je stala na odru, zato se toliko bolj 

zaveda pomena zvoka in pri izbiri tehnike »ne špara«, s čimer izkaže spoštovanje do svojih 

izvajalcev. Ima jasno predstavo, kakšno tehniko potrebuje za določeno dvorano in 

določeno glasbeno zvrst. Ker zastopa Severino, ve, da njen šov zahteva vrhunski oder, luč 

in ozvočenje. Dela z različnimi »out source« podizvajalci in skozi leta je našla ekipo, ki ji 

ustreza. Akustika velikih dvoran je slaba, kar se da rešiti z zelo veliko dobre opreme, kar 

tudi veliko stane. (R2) pravi, da se zelo zaveda pomena dobre tehnike, ki je dolgo časa v 

Sloveniji sploh ni bilo. Za potrebe Festivala Rock Otočec so nabavili lastno tehnično 

opremo, ker s ponudbo na trgu niso bili zadovoljni. V vmesnem času so s to tehniko 

sodelovali pri produkcijah drugih managerjev in njihovih koncertov (Julio Iglesias, Jose 

Carreras).  

(R3) in (R4) razlagata, da pri velikih imenih dobi od njihovega managementa točno 

določen spisek opreme, ki jo izvajalec zahteva, kot manager pa jo mora zagotoviti, kar se v 

glasbenem poslu imenuje »rajder«: »Tu je napisano vse do zadnjega zvočnika in ni nobene 

improvizacije, ker so drugače penali.« (R4) omeni, da so stroški »prave« tehnike za Halo 

Tivoli najmanj 10.000 EUR, obstajajo pa podizvajalci, ki ozvočijo isto prireditev tudi za 

2.000 EUR, s tem da je kakovost zvoka zelo vprašljiva. Sklepa, da moraš imeti glasbo zelo 

rad, da plačaš za kakovost, kar on osebno zagovarja.  

(R5) trdi, da je dolgo iskal pravega podizvajalca za tehnično podporo. Pravi, da imajo vsi v 

današnjem času kakovostno opremo, problem je v tem, da ne znajo z njo delati. Opiše, da 

je to tako kot, če bi »imel formulo 1, pa je ne znaš voziti«. Sicer meni, da managerji 

velikokrat »šparajo« pri tehniki, posebej če je zanimanje obiskovalcev za koncert pod 

pričakovanji. Takrat se koncert spelje z minimalnimi stroški, »kar pomeni škripajoč zvok 

in razočarano publiko, ki se odvrne od podobnih dogodkov v prihodnje«. Omeni tudi slabo 

akustiko dvorane Stožice, kjer je bil zvok ob otvoritvenem koncertu Carrerasa po 

njegovem mnenju obupen. Navaja, da je dobre opreme vse več. Tudi lokalne veselice 

imajo koncertne odre in video stene ipd., kar je bilo pred petimi leti redkost. Velikokrat 

pomeni »preveč« tehnike na odru oz. oder, večji od predvidenega, v npr. požarnem redu 

veliko dodatnih problemov za organizatorje, ki morajo zagotoviti dodatne certifikate o 

varnosti, zavarovanja ipd. Velikokrat se zaradi teh problemov omejijo na zagotovitev 

minimalnih pogojev, kar je za posel s stališča predstave in šova slabo. 

2.2.5 Sklop 5: Marketing in tržno komuniciranje 

Marketinške aktivnosti pomembno pripomorejo k uspehu koncertne prireditve. V 

teoretičnem delu magistrskega dela so podrobno opisani aktivnosti in načini izvedbe pri 

managementu prireditev. Kako je s tem v praksi, so opisali spraševanci. (R7) pravi, da je 

vse odvisno od vrste izvajalca, njegove publike in konkurenčnih koncertov v istem času. 

Vse bolj so relevantni splet, Facebook itd., vse manj pa klasični mediji. Terminski načrt je 

sestavljen iz dveh delov: začetni »promo-push« in finalni zadnji približno mesec dni pred 
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koncertom. (R1) vnaprej določi znesek, ki ga je pripravljena vlagati v reklamiranje 

prireditve, kar se razlikuje, a je v povprečju okoli 20.000 EUR. Pravi, da je ključno za 

uspešen koncert, da ima izvajalec trenutni hit – priljubljeno pesem, ki se pogosto predvaja 

po radijskih postajah. Sama sodeluje z založbami in jim pomaga pri lansiranju hita, kar ji 

posledično poveča obisk koncerta in hkrati zmanjša stroške plačane reklame. Povezana je z 

mediji. Ker dela z regionalnimi zvezdniki, so ji ti na voljo za promotivne aktivnosti pri 

tiskanih medijih in televizijskih oddajah, kjer hkrati promovirajo skladbo in koncert. 

Strošek plačane reklame se zmanjša na ta način tudi za polovico. (R2) pravi, da jim je bila 

ciljna populacija mladina, zato so tudi promotivne aktivnosti usmerjali v medije, ki jih 

dosegajo. Žal na začetku ni bilo družabnih omrežij, kar danes olajša koncertni posel. Pri 

nižanju stroškov so bili usmerjeni v dogovarjanje z mediji (radijskimi postajami in 

tiskanimi mediji), ki so medijsko sponzorirali prireditev – Festival Rock Otočec. (R3) 

pravi, da so marketinški načrti zelo pomembni, saj je vse odvisno od njih. Pomembno je 

pripraviti vzdušje, da se o dogodku govori že prej in da gre reklama od ust do ust. Mesto 

mora biti polepljeno s plakati, radio in televizija pa »grmeti«, saj »reklame ni nikoli 

preveč«. Ima vedno drugačen, specifičen model reklamiranja. Prisega na zelo veliko 

reklame in v to investira vsaj 40 % več od konkurenčnih organizatorjev. Oglaševalske 

načrte pripravi vedno sam, skrivnosti pa ne izdaja, ker ima »svojo šablono, ki jo nekateri 

hočejo skopirati, a je to premalo za uspeh«. Dodaja še, da »ni rezultata, če hočeš čim 

ceneje priti skozi; ta model je preizkusil na 1.000 koncertih, od katerih se jih 5 % ni 

obneslo«. 

(R4) ravno tako dela sam svoj medijski načrt na osnovi izkušenj. Marketinškim agencijam 

ne zaupa, saj pravi, da so »agencije na sredini posla in ne poznajo ne začetka ne konca 

zgodbe, ker ne sledijo učinkom. Predvsem se dobre marketinške ideje porodijo, ko se 

treseš za lasten denar, ki si ga vložil v posel. Tuji zvezdniki se za razliko od regionalnih 

praviloma ne udeležujejo televizijskih nastopov in intervjujev, saj so naši mediji navajeni, 

da je to zastonj, v tujini pa se prezenca izvajalcev na televizijskih oddajah plačuje. Ko je 

prirejal koncert zvezdnika Ice T (l. november 2012), je bila za domače medije po njegovem 

mnenju novica manekenka v kopalkah in ne koncert. Mediji ne pokrivajo glasbe. Nagnjeni 

so k senzacionalizmu. Bolj jih zanimajo Severinine slike kot glasba, zato je težko delati. 

Tudi mentaliteta ljudi – mladine se je spremenila. Na pohodu sta potrošništvo in 

populizem. Ni več »individualnih upornikov«, kar je bil ideal rock kulture. Ljudje nimajo 

notranjih potreb. Zbudijo se od zunaj le z močno reklamo.  

(R5) pravi, da dela že leta v marketingu in da na osnovi teh izkušenj lahko uspešno 

pripravi terminske načrte aktivnosti ter izbere ustrezne reklamne poti, ki so potrebne za 

uspeh koncerta. Njegove aktivnosti so mešanica mehkih elementov (radijski, časopisni 

intervjuji, televizijski nastopi) in tudi plačljivih reklamnih aktivnosti (jumbo plakati, 

radijska in televizijska reklama). Velikokrat sklene dogovor z medijskimi hišami, ki 

podprejo koncertno turnejo kot medijski sponzorji, izvajalec pa v zameno nastopi na 

njihovih prireditvah kot gost, čemur pravi »naturalna menjava«, brez katere ne bi bilo 
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mogoče organizirati koncertov. (R7) stavi na znanje sodelavcev in članov zbora, ki delajo 

v oglaševalskih agencijah. Marketinga se lotevajo načrtno, saj delajo dolgoročno z 

namenom postati globalno poznani zbor. Globalni pristop je »nekaj čisto drugega, kot 

pristop lokalnega organizatorja, katerega glavna skrb je, da finančno ne pogori. 

2.2.6 Sklop 6: Izvedba in zaključek koncertnega posla 

(R1) pravi, da pri izvedbi potrebuje manjšo skupino treh ljudi, ki nadzorujejo potek 

koncerta in usklajujejo vse aktivnosti z zunanjimi »out source« izvajalci (varnostno službo, 

tehniko, prevozi, cateringom ipd.). To je »ad hoc« ekipa po navadi istih sodelavcev, ki jih 

občasno menja, saj ne želi, da se navadijo, ker potem pade motivacija, obenem pa rada 

stvari v poslu počne sama. Po prireditvi sledi kratek pregled opravljenega, a to vpliva na 

izbiro sodelavcev v prihodnje. Glede prireditve vse rizike in uspehe nosi sama in »ni 

potrebe po pretirani filozofiji«. (R2) pravi, da izvedbo opravlja ekipa 15 ljudi – dolgoletnih 

sodelavcev, ki jih poleg posla vežejo prijateljstvo, skupna vizija in želja, da ustvarijo 

kakovosten dogodek ob trajnostnem razvoju. Po prireditvi opravijo analizo posla, ki je bolj 

druženje, kjer ugotavljajo, ali so plačani računi in kako bo čez eno leto. (R3) ima 5 stalno 

zaposlenih sodelavcev, ki ves čas pod njegovim nadzorom koordinirajo aktivnosti med 

podizvajalci in sodelujejo pri izvedbi koncerta. Ob zaključku vedno opravi temeljito 

analizo, ko ugotavlja, kje so in kako dalje. Zanj ni presenečenj, pričakovani rezultat pa 

lahko variira največ 10 %. (R4) pravi, da izvedbo koncerta izpelje ekipa prijateljev, ki že 

leta dihajo z njim, vlagajo denar v posel in verjamejo v koncert, ki ga delajo. Analizo dela 

sam, kjer analizira vse »do zadnje pike«, na osnovi teh izkušenj pa gre lahko dalje v posel. 

Ker je ekipa stalna, veliko komunikacije in analiz opravijo tudi preko elektronske pošte. V 

kontaktu so tedensko, in sicer ne glede na aktivnosti. (R5) pravi, da je sam »glava 

operacije« pri vsaki odločitvi pred in po koncertu. Ima zaposleno sodelavko, sicer pa je 

osebje, ki izvede koncert, priložnostno oz. najeto za čas koncerta. Analiza opravljenih 

aktivnosti se mu zdi pomemben del posla. Analizira vsak korak. Nagnjen je k vodenju 

statistik, iz njih pa črpa dragocene izkušnje, a se zaveda, da lahko jutri nastopi popolnoma 

nova situacija. (R7) ima za izvedbo koncerta na voljo veliko sodelavcev, ki so sedanji ali 

pretekli člani zbora. Vedno nadzoruje in analizira, kaj bi bilo lahko bolje. Verjame v 

timsko delo, ki prinaša kakovostne rezultate. Za ekipo je denar nepomemben, zato 

analizirajo estetske užitke in uspešnost izvedenega koncerta v umetniškem smislu. 

2.2.7 Zaključne misli spraševancev 

Spraševanci so po opravljenem intervjuju dodali še nekaj svojih misli in spregovorili o 

svoji osebnosti ter obvladovanju stresnega življenja, ki ga živijo koncertni managerji. 

(R1) pravi, da se posel zelo razlikuje od časov v 80. letih, ko je bila glasbenica. Spremenili 

so se odnos publike do glasbe, mediji za prenos glasbe, način komuniciranja – skratka 

spremenilo se je vse. Edino, kar je ostalo, so tesna prijateljstva med glasbeniki iz tistih 

časov. Zato so ti izvajalci še vedno »glavni«, čeprav so vsi stari nad 40 let. Imajo to 
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dodano vrednost, ki jo prinaša druženje, in pristen kontakt, ki ga v poslu kot energijo 

prenašajo na občinstvo. Posel je stresen, zato veliko počiva. 

(R2), ki je po »duši« roker, pravi, da je prišlo pri mladih do velike spremembe glasbenega 

okusa. Rock ni »mainstream«, nihče zares ne ve, kaj je »in«. Mladi imajo servirano glasbo 

na vsakem koraku preko vseh možnih medijev, ni več potrebe po kupovanju in poslušanju 

plošč, kjer smo se družili. Zato ista mladina križari po prireditvah ne glede na glasbeno 

zvrst, ker je glavno, da se nekaj dogaja. Tudi načela njegove ekipe – trajnostni razvoj ob 

plačanih računih, niso več moderna. V ospredju je dobiček. 

(R3) vidi problem koncertnega posla v tem, da so dejanski vložki v glasbo vse manjši. Ni 

pravega hita v svetovnem merilu, zato se vračajo stari izvajalci iz 60. in 70. let, ki obujajo 

nostalgijo. Ti niso zanimivi mladim, čeprav so mladi največji potrošnik glasbe. Posel je 

stresen, saj po njegovih izkušnjah koncertni managerji, ki so obračali milijone, redko 

doživijo 60 let. Večino jih zdelata bolezen in stres ali končajo v bedi.  

(R4) vidi problem v tem, da v Sloveniji ni organiziranega koncertnega trga, organizatorju 

so nepomemben člen v verigi. Na mestni ravni ni nikakršne povezave med gostinstvom, 

turizmom in koncerti. Zgradila sta se arena in stadion, a bolj zaradi političnega prestiža kot 

zaradi dejanskega posla, ki naj ga vodijo podjetni posamezniki. Koncerti lahko generirajo 

turiste in obiskovalce od zunaj, le pri nas tega ni. Mestna občina Ljubljana nadzira cene 

plakatiranja, dvoran in komunale, s prihodki od koncertov pa se financira šport. Glasba je 

»molzna krava« – sredstvo, iz katere se črpa, dokler organizator ne »crkne«. Podpišejo 

ekskuzivne pogodbe s tujimi koncertnimi agencijami, ki potem pustijo dolgove in 

neplačane račune, domači koncertni organizator pa ne more ostati dolžan, ker ga rubijo. 

(R5) pravi, da je koncertni posel iz dneva v dan bolj kompleksen v organizacijskem smislu. 

Problem vidi v tem, da pri nas ni ustreznega izobraževanja za posel 

organizatorja/producenta. To je poseben poklic, ki zahteva specializirana znanja s področja 

komunikologije, multimedije in sociologije ter poznavanje glasbe, filma in teatra. Vse je 

prepuščeno osebni iniciativi podjetnih posameznikov, ki v tem vidijo izziv. Trendi v poslu 

se menjajo kot posledica tehnologije, ki jo uporabljajo mladi. Znanja, ki jih pridobivajo, ne 

upoštevajo, da na posel in obisk vse bolj vpliva »like« na družabnih omrežjih. Kdor 

»zaspi«, je takoj iz igre. Posel je stresen, pride do izgorevanja in vpliva na zdravje, zato se 

je treba ukvarjati s športom. 

(R6) pravi, da so možnosti slovenskih organizatorjev za velike projekte in oblikovanje 

velikega promo podjetja zaradi majhnosti trga in drugih njegovih bizarnosti, ki povečujejo 

tveganje, majhne. »Obsojeni« smo na tržne niše, kar je lahko bolj zanimivo, stimulativno 

in kreativno kot veliki serijski »promopogoni«. Posel, ki ga opravlja, je stresen. Poskuša se 

mu izogibati, kolikor se da, in sicer z branjem in druženjem. 
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(R7) pravi, da je v koncertnem poslu premalo znanja, poguma in globalnega razmišljanja. 

Spremlja svetovna dogajanja in z zborom so razvili izvajalca in produkt, ki je primeren od 

Kitajske do Dubaja. Prvi so se zavedali pomena ogledov na spletu. Naredili so priredbo 

skladbe Africa, ki ima več milijonov ogledov, kar jim je odprlo vrata na vse odre po svetu. 

Stresnost posla rešuje s kolesarjenjem. 

3 RAZPRAVA 

V magistrskem delu, ki obravnava koncertni posel glasbenih superzvezdnikov, v uvodnem 

delu predstavim teoretična izhodišča managementa prireditev, koncertni posel, način 

formiranja cene vstopnic, teorijo superzvezdnika in poslovno okolje koncertnega posla v 

Sloveniji. V drugem – raziskovalnem delu magistrskega dela opravim intervjuje s sedmimi 

relevantnimi managerji – organizatorji koncertov. V tem delu magistrskega dela me je 

zanimalo, v kolikšni meri je teoretični okvir event managementa uporaben za boljše 

organiziranje glasbenega koncerta v Sloveniji. 

Raziskovalni interes sem usmeril k analizi naslednjih poslovnih in izvedbenih načel in 

vodil: 

Ali so pri managementu glasbenega koncerta so ravno tako kot pri vsakem drugem 

managementu najpomembnejši faktorji načrtovanje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje. 

Po opravljenih intervjujih s spraševanci ugotavljam, da večina spraševancev poudarja v 

podobni meri pomen vseh navedenih faktorjev. Planiranje glasbenega koncerta je tista 

funkcija, ki ima določeno prednost pred ostalimi. Planiranje je manj strateško, bolj taktično 

in operativno naravnano ter poteka od zgoraj navzdol, predvsem zaradi tega, ker se plani 

lahko tudi dnevno spreminjajo, kot se spreminja situacija. 

Za izvedbo posameznega koncerta so organizirani timi stalnih sodelavcev, ki so večinoma 

zunanji, pogodbeni in projektno angažirani posamezniki. Takšna organiziranost je značilna 

za majhne organizacije, ki delujejo po funkcijskem načelu. Ukazovanje je enotno in 

hierarhično, na vrhu hierarhije pa je koncertni manager. Delegiranje pristojnosti je redko, 

izražata pa ga dva spraševanca ((R2) in (R7)). Pri vodenju je razvidno, da imajo vsi 

spraševanci lastnosti uspešnega vodje, saj znajo razdeliti moč, so intuitivni in vizionarski 

ter poznajo samega sebe in vrednote, ki jih zastopajo. Poudarjajo tudi svojo čustveno 

inteligenco, ki je v poslu pomembna. V ospredju je avtoritativni način, kjer je jasno 

razmejeno, kaj mora kdo narediti, kakšna so merila, in tudi to, kdo je glavni oz. kdo 

odloča. Kontroliranje se jim zdi pomembno. Opravljajo ga nenehno med samim procesom, 

na koncu pa opravijo še evalvacijo izvedbe vseh nalog. Imajo na osebni ravni izdelana 

»orodja«, kjer se ugotavljajo odmevnost koncerta, obiskanost, razmerje do izvajalca in 

seveda denarni učinek. 
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V praksi se vsak od spraševancev loteva koncertnega posla na svoj način, kar je posledica 

pomanjkanja formalnih ekonomskih veščin in tudi specifične narave glasbenega posla, ki 

zahteva neformalno in fleksibilno naravnanost. Ne uporabljajo orodij analize SWOT in 

modela SMART, imajo pa orodja, ki so si jih sami izdelali in s katerimi prihajajo do 

podobnih rezultatov. Njihove analize so velikokrat bolj pretkane, ker delujejo v krhkem 

okolju, kjer je vsak spodrsljaj lahko usoden. 

Ali so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na uspešno izvedbo glasbenega koncerta 

prava ideja, izbira primernega prizorišča, zagotovitev denarnih sredstev in 

načrtovanje časa, marketinških aktivnosti ter tehnične izvedbe. 

Vsi spraševanci so si enotni, da so za uspešen koncert najbolj pomembni prava ideja, 

zaznava in izbira izvajalca, ki ima tisti potencial, s katerim bodo organizirali koncert. 

Pristopi pri prepoznavanju so različni: od spremljanja uradnih lestvic prodaje in predvajanj 

ter najav v medijih do intuitivnega občutka. Cilj je enak: imeti pravo idejo, angažirati 

pravega izvajalca in idejo izvesti pred drugimi udeleženci v poslu. 

Izbira primernega oz. ustreznega prizorišča (prostorsko, tehnično, izvedbeno in tudi 

ekonomsko) je prvi pogoj za odmevnost in obiskanost koncerta, kar na koncu ustvari tudi 

finančno uspešnost. Na izbiro prizorišča vplivajo podobni dejavniki, kot jih opisuje teorija 

managementa prireditev. Spraševanci poudarjajo kot najpomembnejši dejavnik strošek 

prizorišča, poleg tega pa še dostopnost in atmosfero. Enotni so, da je najbolj referenčno 

prizorišče za organizacijo tovrstnih koncertov v Sloveniji Hala Tivoli, v poletnem času pa 

Križanke.  

Finančni načrt je dejavnik, brez katerega kljub ideji in prizorišču koncerta ni mogoče 

realizirati. Ker imajo spraševanci dolgoletne izkušnje pri organizaciji na istih prizoriščih, 

jim je struktura stroškov jasna, ravno tako pa tudi pričakovani prihodki. Bolj pomembno je 

zagotavljanje zadostnih finančnih virov za izvedbo koncerta. Ti so praviloma lastni, saj 

banke ne kreditirajo koncertne dejavnosti. 

Načrtovanje časa pomeni najprej pravilno izbiro termina koncerta. Na osnovi tega sledi 

pravočasno načrtovanje marketinške podpore, zlasti terminskega plana za vse vrste 

oglaševanja in začetka prodaje vstopnic ipd. Sama časovnica izvedbene plati koncerta je 

stvar rutine in jo spraševanci obvladujejo brez večjih težav. 

Marketing je ena izmed ključnih operacij znotraj managementa prireditev. Pri načrtovanju 

marketinških aktivnosti glasbenega koncerta je pomembno usklajevanje plačljivega dela 

oglaševanja (televizijski oglasi, plakati, radijska reklama) in ostalih neplačljivih aktivnosti 

(nastop izvajalca v televizijskih in radijskih oddajah, predvajanje skladb po radijskih 

postajah in glasbenih lestvicah). Več kot je neplačljivih promotivnih aktivnosti, manjši je 

lahko proračun, ki je potreben za oglaševanje. Zato so v prednosti organizatorji regionalnih 

zvezdnikov, ki se zaradi bližine lahko fizično udeležujejo tovrstnih aktivnosti, in tudi 
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izvajalci, ki imajo v času pred koncertom nov album ali radijski hit. Če izvajalec nima 

aktualnega hita v času napovedovanja koncerta, je obisk neizbežno manjši, česar se ne da 

spremeniti niti z dodatnimi marketinškimi aktivnostmi. 

Tehnični del izvedbe koncerta je pomemben za končni efekt pri občinstvu. Koncertni 

manager mora kot enega izmed ciljev zasledovati tudi željo občinstva po kakovostni 

zvočno-scenski predstavi. Za dosego tega cilja v velikih dvoranah potrebuje ustrezno 

tonsko, svetlobno in vizualno tehniko, ki omogoči izvajalcu predstavitev glasbe na 

ustrezen način, ki bo potrdil njegovo umetniško vrednost. Vsi spraševanci se strinjajo, da 

sledijo temu cilju, npr. tako, da sledijo točno določenim zahtevam izvajalca, zapisanim v 

specifikaciji opreme, ki je del koncertne pogodbe. Če pa je tehnični del prepuščen njihovi 

presoji, zagotavljajo vrhunsko opremo, zavedajoč se, da slaba predstava lahko odvrne 

občinstvo v prihodnje. 

Ali sta najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na formiranje cene vstopnice 

glasbenega koncerta strošek izvajalca in kapaciteta prizorišča.  

Pravilno formirana cena vstopnice pomembno vpliva na končni finančni uspeh koncerta. 

Najpomembnejši spremenljivki, ki ju poudarjajo spraševanci in vplivata na ceno vstopnice, 

sta na eni strani strošek izvajalca, na drugi strani pa kapaciteta prizorišča. Ostali stroški 

(cena prizorišča, najem tehnike, osebje, varovanje, oglaševanja ipd.) so fiksni pri 

določenem prizorišču. Pri običajni kalkulaciji uporabljajo preprost model kritja stroškov s 

polovico kapacitete prizorišča. Fiksnim stroškom prištejejo strošek izvajalčevega honorarja 

in ta znesek razdelijo s polovico kapacitete prizorišča. Če je tako izračunana cena 

vstopnice predraga, se koncerta ne lotijo. 

Ali mora imeti koncertni manager na slovenski glasbeni sceni več podjetniških kot 

managerskih lastnosti, da se obdrži. 

Managerjeva funkcija, kot je opisana v ekonomski teoriji, je, da načrtuje, organizira, vodi 

in kontrolira razpoložljive vire v organizaciji za doseganje ciljev, poslanstva in vizije 

razvoja podjetja. Manager v korporaciji uresničuje cilje lastnikov z uporabo upravljavskih, 

vodstvenih in motivacijskih veščin. Korporativni manager naj bi bil delno tudi podjetnik, 

torej nekdo, ki odloča o tveganjih in dobičku, v večjem delu pa manager, kar pomeni, da 

izvaja kontrolo nad ekonomskimi resursi in produkcijskimi odločitvami. Ugotavljam, da 

koncertni manager opravlja vse opisane managerske funkcije, zanimalo pa me je še, ali pri 

njem prevladuje managerska ali podjetniška identiteta. Pri organizatorjih koncertov na 

slovenski glasbeni sceni se v eni osebi združujejo, prepletajo oz. mešajo funkcije, naloge in 

obveze, ki jih teoretično lahko imenujemo kot pristojnosti ali zadolženosti lastnika oz. 

managerja. V dovolj velikih podjetjih je mogoča velika notranja razporejenost delovnih 

področij in obvez. Manjše kot je podjetje, bolj se področja spreminjajo v naloge 

posameznih oseb ali pa celo pride do združevanja v eni sami osebi. 
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Po opravljenih pogovorih s spraševanci ugotavljam, da je koncertni manager bolj podoben 

malemu podjetniku, ki mora opravljati več vrst opravil hkrati, namenjati svoj čas in 

prevzemati finančna, psihična ter družbena tveganja za ustvarjanje nečesa novega, za kar je 

nagrajen z denarjem, osebnim zadovoljstvom in neodvisnostjo. Tak podjetnik je vizionar, 

ki ustvarja dobiček z omejenimi resursi. 

V konkretnem primeru je koncertni manager nekdo, ki zazna poslovno priložnost, 

prevzame odgovornost, organizira in uresniči potencial ideje na trgu ter tvega lastna 

sredstva za dosego končnega cilja, ki je angažirati superzvezdniškega izvajalca in izpeljati 

finančno uspešen koncert z zadovoljnim občinstvom. Koncertnemu managerju prav zato 

pomaga, če se natančno zaveda in zna razmišljati o vseh svojih vlogah ter nalogah in jih v 

sebi miselno razlikovati, ker so izkustveno neizbežno prepletene. Spraševanci poudarjajo 

naslednje osebne lastnosti: temperament – živahnost, zvedavost, zgovornost, optimizem in 

odprtost. Pri motivih za opravljanje posla omenjajo: biti sam svoj gospodar, zadovoljstvo z 

delom, željo po novih izzivih in uveljavljenost v okolju. Pri poslovnih lastnostih govorijo o 

želji po tveganju, proaktivnosto, iskanju izzivov, jasnosti osebnih vrednot in 

konstruktivnosti. Pri karakternih lastnostih navajajo vztrajnost, delavnost, kritičnost, 

samostojnost in sodelovanje. Tako kot je dobro za managerja, da je vsaj malo podjetnik, je 

dobro tudi za podjetnika, da je ta vsaj malo tudi manager oz. osebnostno raste v tej smeri 

skupaj s podjetjem. 

Večina opisanih lastnosti je bolj značilna za ljudi podjetniškega duha, zato trdim, da mora 

imeti koncertni manager na slovenski glasbeni sceni več podjetniških kot managerskih 

lastnosti, da na dolgi rok obstane v koncertnem poslu. 

SKLEP 

Poslovne šole po svetu, kjer se predava management dogodkov, zagotavljajo svojim 

študentom ustrezna znanja iz tega področja. Ko tako opremljeni posamezniki vstopijo v 

svet dogodkov in prireditev, so se pripravljeni spopasti z večino izzivov, ki jih prinaša 

nenehno spreminjajoča se narava dogodkov. Uporabna orodja analiz SWOT in SMART ter 

drugih analiz so jim pri tem v veliko pomoč. Zato je teoretska podlaga, ki jo nudi 

znanstveno področje managementa dogodkov, predpogoj za hitrejše vključevanje mladega 

ekonomista v učinkovit proces ravnanja z dogodki. Predvsem imam v mislih številne 

prireditve, ki so ustrezna podpora razvoju turizma in nudijo zapolnjevanje kulturnih, 

družabnih in športnih vsebin tako na lokalni in korporativni kot tudi osebni ravni. Po drugi 

strani glasbeni koncerti superzvezdnikov, ki so po svoji naravi zelo medijsko izpostavljen 

del prireditev, zaradi svoje specifike zahtevajo zelo specializirana znanja in pristope. Ta so 

le redko del študijskih programov. Posameznik, ki se loti te dejavnosti, hitro ugotovi, da se 

mora soočiti s številnimi negotovimi situacijami, ki se dnevno spreminjajo. Strateško 

načrtovanje, ki ga obravnava management dogodkov, se spremeni v izstopajoče operativno 

načrtovanje na dnevni ravni. Tudi analize SWOT se izkažejo za premalo uporabne. 
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Velikokrat so bolj koristna lastna orodja, ki se od managerja do managerja razlikujejo, saj 

jim omogočajo, da dolgoročno obstanejo v zelo krhkem okolju, ki je polno negotovosti. 

Koncertni managerji večinoma niso zadosti ekonomsko usposobljeni, da bi lastna 

analitična orodja strukturirali tako, da bi jih ponudili v uk kot splošno veljavna na globalni 

ravni. Zato le-ta ostanejo v »njihovih glavah« kot nekakšen intuitiven mehanizem, s 

katerim si pomagajo pri poslovnih odločitvah. Nekateri med njimi jih čuvajo kot lastne 

skrivnosti. Kot bistvo posla se izkažejo tudi socialni kapital in mreže, ki nastajajo skozi 

leta ukvarjanja s poslom. Sposobnost pogajanja z izvajalcem in ekipo sodelavcev, njihovo 

motiviranje ter sprejemanje odločitev v najkrajšem možnem času se izkažejo za zelo 

pomembne dejavnike. Tudi pripravljenost sprejeti velika tveganja, tako materialna, 

moralna kot, zaradi nenehne izpostavljenosti stresu, tudi zdravstvena, marsikoga odvrne od 

negotove vloge koncertnega managerja. To je področje, kjer sredstva za izvedbo le redko 

zagotovijo okolje, banke in država. Koncertni manager jih zagotavlja sam s pomočjo 

prijateljev ali zadolževanjem na negotovem sivem trgu. 

Nadalje je jasno, da potrebujejo superzvezdniki izjemne prostore. Zdi se, da gre pri njih za 

temeljni preskok, ko jim za koncert ne zadošča več »dvorana«, čeprav je v njej 10.000 

sedežev, temveč potrebujejo prostor s stadionskimi razsežnostmi. Beatlesi so začeli 

doživljati svojo evropsko/svetovno odmevnost, poznanost in priljubljenost z nastopi v 

hamburških lokalih. Do stadionov je preteklo kar nekaj časa. Bob Geldof je pozneje s 

svojim koncertom Africa Life Aid naredil stadione sprejemljive, pravzaprav privlačne za 

koncerte z največjimi razsežnostmi. Kakor koli, danes na stopnji razvitosti tovrstne 

produkcije nastopajo na velikih stadionih izključno superzvezde: veliko obračanje denarja 

torej ne poteka zgolj z majhnim številom izvajalcev, temveč tudi na relativno majhnem 

številu prostorov, ki sploh izpolnjujejo vse kriterije za izvedbo takšnega koncerta (več kot 

50.000 obiskovalcev, kjer se zgodi koncert kot spektakel z uporabo vseh tehnologij, ki so v 

nekem trenutku na razpolago). Za tak koncert si je treba pravočasno priskrbeti vstopnico, 

ki je dražja od vseh siceršnjih vstopnic na nekem geografskem območju. Tak koncert ima 

predvideno trajanje z napovedanim začetkom in koncem. Tak koncert ima utrjeno izvedbo 

svojega spektakla. Pri takšnem koncertu so seveda managerski pristopi popolnoma 

drugačni od teoretičnega okvirja managementa dogodkov. Na takšnem koncertu večina 

obiskovalcev nima neposrednega stika z nastopajočimi, ker je ta od njih preprosto preveč 

oddaljen in tudi drugače odmaknjen. Vse te odmaknjene obiskovalce mora doseči, 

nagovoriti in prevzeti. Današnja tehnologija sicer omogoča nadomestek za bližino, npr. 

posnetke iz nenormalne bližine, ki so projicirani na velike zaslone ali platna, tako da 

gledalci vidijo celo več, kakor bi videli v neki komorni dvorani, kjer bi obstajalo 

popolnoma drugačno vzajemno valovanje med izvajalci in občinstvom. To se mi zdi 

pomembna razsežnost, ki tak koncert razlikuje od večine drugih vrst koncertov. Seveda 

smo v Sloveniji pri organizaciji tovrstnih spektaklov omejeni demografsko, tehnično, 

finančno, logistično, medijsko in tudi organizacijsko. Vseeno naj bi vsak mladi koncertni 

manager razmišljal tudi globalno in imel za izziv narediti ravno takšen glasbeni dogodek, 

kot ga še ni bilo. 
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Možnost, da bomo izvedli v dvorani Stožice koncert, je v okviru delovanja glasbene scene 

in dosedanje zasedenosti dvorane prej prepoznanje priložnosti, kateri izvajalec bi lahko v 

naslednjih mesecih nagovoril vsaj 6.000 do 7.000 ljudi, da si omislijo vstopnico in pridejo 

v to dvorano za določen čas. Večina dejavnikov je utečenih, izkustveno že kar 

samoumevnih. Veliko vprašanje je, kaj je mogoče določenemu koncertu dodati, da se bo 

vsaj še po nečem – razen samem izvajalcu – razlikoval od drugih koncertov. Kdor si je 

izmislil Festival Rock Otočec, je naredil izskok, saj je bil sposoben povezati vrsto znanih 

dejavnikov na presenetljiv način. A vendar je to zdaj prireditev, ki ni več samo koncert, ker 

ga determinirajo tudi trajanje, ponavljanje v letnem ritmu in način, kako je prisotno 

občinstvo. Predvidevam, da ta preskok v razsežnostih prinese s seboj tudi neizbežno 

spremembo vseh formul, ki temeljijo na izkušnjah v popolnoma drugačnih prireditvenih 

okvirih in merah. 

Na začetku pisanja se mi je zdelo imenitno, da lahko z besedo event zajamem vse tiste 

razsežnosti glasbenega, zlasti pevskega nastopanja, ki so mi prišle na misel in ki sem jih 

hotel v nalogi podrobneje obdelati. Med pisanjem sem spoznal, da potrebujem veliko 

besed, če želim natančno omejiti svoj predmet raziskovanja in predstavitve. Namesto ene 

besede za vse lahko sedaj, ob koncu pisanja, z nizom besed beležim razlike in delam 

analitične poudarke. Koncert odslej ni več preprosto koncert, temveč je to lahko veliko 

različnih vrst prireditev, ne da bi bil nastop del veselice ali zabave ali festivala ali 

tekmovanja. Koncert kot del turneje ali koncert kot v sebi zaključena prireditev na 

določenem prostoru in z določenim trajanjem se razlikuje od dobrodelnega koncerta ali 

koncerta, ki je del obsežnejšega festivalskega programa. In gala koncert v dvorani ni 

primerljiv s spektakelskim koncertom na stadionu.  

Tako je prvo veliko spoznanje, ki ga moram zabeležiti v sklepu, da je šele trud, da zožim 

svoj predmet raziskovanja, da ga natančneje pojmovno določim, omogočil, da sem lahko 

jasneje začel opisovati razsežnosti, ki določajo celotno glasbeno sceno, ker sem na ta način 

prepoznal tudi posebnosti in mesto, ki ga ima tak koncert znotraj celotne scene.  

Drugo temljno spoznanje je bilo, da sem si z oženjem svoje raziskovalne pozornosti 

odpiral vedno nove vidike, prepoznaval dodatne segmente za opis prireditve, ki si zaslužijo 

obdelavo. Vseh ni bilo mogoče upoštevati v tej nalogi. A prostor je postal med tem 

pisanjem vedno bolj pomembna postavka. Križanje nastopajočega s prostorom je 

odločitev, ki temeljno vpliva na nastopajočega in na obiskovalce, ali se bo lahko prireditev 

presegla v dogodek. Prav tako je to križanje izhodišče za niz temeljnih izvedbenih 

odločitev, ki kot skupek vplivajo na to, ali bo prireditev koncertni nastop ali nekaj drugega. 

Zato obžalujem, da ni bilo mogoče poglavja o superzvezdnikih dopolniti še s poglavjem o 

najbolje opremljenih, najbolj modernih stadionih. Velike koncertne dvorane in veliki 

stadioni ne stojijo pogosto v neposredni bližini, a oboje so prostori, o katerih mora 

organizator prireditev razmišljati hkrati, da lahko za posamezno prireditev izbere najbolj 

primernega.  
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Tudi o vseh teh organizatorjevih izbirah bi bilo smiselno narediti podrobnejšo študijo. Zato 

ob koncu pisanja svoje naloge upam, da bo spodbudile druge k nadaljevanju raziskovanja 

tega izjemno bogatega in zanimivega področja naše kulture, kjer sta umetnost in posel 

neločljivo prepletena. 
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